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ПЕРЕДМОВА 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства товарознавство є однією з 

найбільш затребуваних наук. Товарознавці беруть активну участь у розробці 
нових товарів, починаючи з «ідеї» товару, через створення певної наукової 
концепції, дослідження споживчих властивостей до впровадження у 
виробництво. Ураховуючи свідомий та комплексний підхід до цього процесу, 
можна стверджувати, що товари, створені за цією схемою, максимально 
адаптовані до споживацьких вимог. 

Однією з важливих складових товарознавства є розробка заходів щодо 
забезпечення якості товарів (як нових, так і традиційного асортименту), а саме: 

пошук та дослідження нових сировинних компонентів, встановлення 
шляхів їх застосування в харчових системах; 

визначення ступеня відповідності специфіці товару певних пакувальних 
матеріалів; 

розробка причинно-наслідкових залежностей факторів, які формують 
якість товарів; 

прогнозування якості товарів протягом усього процесу товаропросування, 
що реалізує право споживача на гарантовану якість.  

Дослідження якості товарів, яке може здійснюватися шляхом проведення 
комплексних товарознавчих експертиз, дозволяє встановити основні позитивні 
та негативні аспекти товару, в тому числі ті, що не очікуються або не властиві 
аналогічним товарам. 

Визначення показників нешкідливості, розробка критеріїв потенційної 
небезпеки товарів для споживача, дослідження профілактичних властивостей – 
одні з найбільш актуальних на сьогодні функцій науки про якість товару. 

Україна була і залишається унікальною за традиціями харчування 
державою. Багато десятиліть у країні споживали тільки натуральні продукти, 
вітчизняна промисловість була позбавлена будь-яких синтетичних, штучних 
добавок і залучала до харчового обігу тільки природні барвники, 
ароматизатори, стабілізатори, емульгатори тощо. Сучасний стан товарного 
ринку, на якому представлені товари, по-перше, традиційного асортименту, по-
друге, нові за рецептурою та технологією, по-третє, товари-сурогати, призвів до 
дезорієнтації українського невибагливого споживача майже до повного 
знищення «вітчизняної якості».  

Відродження та пропаганда цієї товарної категорії – один із пріоритетних 
напрямів розвитку товарознавства. Значного розвитку дістала проблема 
виявлення фальсифікації товарів. Якщо десять років тому, крім пересортиці 
товару, фальсифікація нічим себе не «виявляла», то сьогодні існує класифікація 
її видів. 

Відносна прозорість існуючих кордонів та недосконалість законодавчої 
бази спровокували виникнення негативної практики імпорту в Україну товарів, 
які не можуть бути реалізовані на території країни-виробника. При цьому 
великі вітчизняні підприємства харчової промисловості через економічні 
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обставини не здатні випускати такого обсягу та асортименту продукції, як за 
часів планової економіки. Конкуренцію їм склали фірми, для яких характерні 
мобільність змін і гнучкість асортименту, значна пристосованість до вимог 
ринку. З точки зору ліквідації товарного дефіциту їм немає рівних, але 
виробництво є низько кваліфікованим, хаотичним, часто не відповідає 
технологічним нормам. 

Крім того, присвоєння марок, товарних знаків для продукції таких 
підприємств є процедурою не тільки дорогою, але і небажаною через 
потенційну можливість апеляції споживачів на неякісність, підробку. 
Створення нових або аргументоване застосування існуючих методик 
визначення фальсифікації товарів, відбір та систематизація інформації про 
факти фальсифікації, запровадження практики антиреклами фальсифікованих 
товарів з наданням компетентного коментарю – все це функції товарознавства. 

Крім того, товарознавство може і має відігравати ключову роль у 
розробці сучасних науково-практичних критеріїв ідентифікації як сукупної 
якості товарів, так і окремих її ознак. 

Однією з найгостріших потреб сьогодення є організація 
широкомасштабних заходів щодо створення сучасних норм стосовно товарів. 
Зважаючи на бурхливі ринкові перетворення, певної раціоналізації потребують 
існуючі класифікації груп товарів з урахуванням реального асортименту, змін 
та доповнень у стандартах, внесених за останні роки. Самі стандарти та товари 
теж мають бути переглянуті в аспекті їх актуалізації, виходячи з набутого 
практичного досвіду, сучасних уявлень науки про харчування, безпеку тощо. 

Неприпустимим є ігнорування компетентності науковців-товарознавців 
при розробці законодавчої бази щодо товарів. Підтвердженням цього 
виступають очевидні для більшості фахівців недоліки нових законів. 

Неоціненним за значенням може стати перспективний внесок 
товарознавства в реалізацію одного з основних прав споживачів – права на 
інформацію. Добутки товарознавства мають бути спрямовані на: 

раціоналізацію інформації на упакуванні товарів;  
розробку змісту інформаційного забезпечення просування товарів 

(анотації, листівки, буклети тощо); 
інформування споживачів через засоби масової інформації; 
висвітлення позитивних та негативних аспектів щодо товарів; 
акцентування проблем, пов'язаних із товаром; 
роз’яснення специфічних ознак сучасного товарного ринку; 
формування громадської думки щодо підтримання українського 

товаровиробника. 
Реклама як один з ефективних засобів забезпечення просування товару на 

ринку теж потребує втручання товарознавців стосовно: 
розробки змісту реклами товарів для максимізації ступеня захисту прав 

споживачів; 
експертизи змісту існуючої та нової реклами на відповідність чинним 

нормам і споживацьким вимогам. 
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Освіта була, є і залишається одним із поширених, впливових та 
ефективних засобів підвищення свідомості споживача, вміння приймати 
компетентне рішення про вибір товарів та послуг на ринку. Вона дозволяє 
створювати умови для забезпечення як здоров’я та безпечності самого 
споживача, так і здоров’я суспільства в цілому. На сьогодні становище із 
споживацькою освітою можна охарактеризувати як незадовільне. Існує 
нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, які б могли не тільки особисто 
передавати свої знання іншим, але і вміли організувати осередки створення та 
поширення таких знань серед значної кількості споживачів. 

Вищезазначене дозволяє, по-перше, підкреслити актуальність та 
соціальну затребуваність товарознавства як науки; по-друге, звернути увагу на 
небувалий за всю історію його розвитку інтеграційний характер сучасного 
етапу (необхідність широкомасштабного співробітництва з державними і 
недержавними органами у справах захисту прав споживачів, Держстандартом, 
Міністерством освіти і науки України, Митним комітетом та ін.); по-третє, 
визначити життєво важливу для країни потребу в міжнародній співпраці за 
консумерськими напрямами і наголосити на освітянські функції сучасного 
товарознавства, що вкрай важливо для споживача.  

У сучасних умовах перед товарознавством постають такі завдання: 
дослідити споживні властивості харчових продуктів з метою управління їх 
якістю і споживанням; розробити моделі сучасних і перспективних харчових 
продуктів; забезпечити оптимізацію асортименту товарів, видів тари і 
пакувальних матеріалів, режимів і способів зберігання товарів; розробити нові 
критерії та експрес-методи оцінки якості продовольчих товарів, теоретичні та 
практичні аспекти контролю й управління їх якістю із застосуванням сучасних 
комп'ютерних технологій. 

Шляхом до вирішення проблем товарознавства є наукові дослідження. 
Товарознавство як наука може розвиватися лише за умови поповнення 

новими фактами, одержаними у процесі пошуково-дослідницької роботи, тобто 
здійснення наукових досліджень. 

Наукове дослідження – це особлива форма процесу пізнання, 
систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів, у якому використовують 
засоби та методи науки і яке завершується формулюванням знання про 
досліджуваний об'єкт. 

У товарознавстві використовують фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження. Фундаментальні дослідження покликані розкрити сутність 
теоретичних питань, знайти глибоко приховані засади товарознавчої діяльності, 
дати її наукове обґрунтування. Прикладні дослідження охоплюють питання, 
безпосередньо пов'язані з практикою. 

Головними критеріями ефективності наукового товарознавчого 
дослідження є одержання нового наукового результату, збагачення теоретичних 
знань, які сприяють удосконаленню споживних властивостей товарів, 
підвищенню їх якості та безпечності, дають змогу ефективно та якісно 
вирішувати конкретні товарознавчі завдання. 
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Результати наукових товарознавчих досліджень мають відповідати таким 
вимогам: актуальність; наукова новизна; теоретична і практична значущість; 
наукова об'єктивність і достовірність; доступність висновків і рекомендацій для 
використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях або практичній 
діяльності; визначення ступеня, меж і умов ефективного застосування 
одержаних результатів. 

Особливістю сучасної епохи є істотний стимулюючий вплив науки на всі 
складові суспільного життя. Необхідність наукового підходу в товарознавстві 
примушує науку розвиватися темпами більш швидкими, ніж будь-яку іншу 
галузь діяльності. Стрімко змінюються й оновлюються знання про явища і 
процеси навколишнього світу. Обсяги наукової продукції подвоюються кожних 
10-15 років. У такій мінливій і складній ситуації вибір оптимальних 
управлінських рішень неможливий без дослідницьких навичок і творчого 
пошуку. 

Щоб самостійно ставити і творчо вирішувати різні складні проблеми, 
фахівець повинен володіти не лише необхідною сумою фундаментальних та 
спеціальних знань, але і методологією наукових досліджень, інформаційними 
технологіями, вміти використовувати у своїй роботі все те нове, що з’являється 
в науці та практиці, адаптуватися до нових умов, постійно вдосконалювати 
свою кваліфікацію. 

Наука генетично пов’язана з освітою. І саме на вищі навчальні заклади 
покладається завдання формування наукового світогляду майбутніх фахівців. 
За час навчання студент має опанувати елементи дослідницької діяльності, 
організації та методики наукової творчості, зокрема: 

навчитися формулювати завдання, теоретичні посилки і робочі гіпотези; 
вміти добирати й аналізувати необхідну інформацію за темою наукового 

дослідження, 
перевіряти гіпотези і приймати рішення; 
прогнозувати соціально-економічні процеси; 
створювати й оцінювати сценарії бізнес-ситуації з різними варіантами 

наявної інформації; 
узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки; 
за результатами дослідження підготувати науковий звіт, доповідь чи 

статтю. 
На формування наукового світогляду і творчих навичок студентів 

спрямована науково-дослідна робота (НДР) у межах навчального процесу. 
Окремі елементи НДР реалізуються в різних її формах, а саме: 

при виконанні лабораторних, практичних, семінарських та самостійних 
завдань; 

при написанні рефератів, підготовці доповідей і виступів на наукових 
семінарах і конференціях; 

у курсових і дипломних роботах; 
при виконанні завдань дослідницького характеру в період виробничої 

практики. 
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Студенти залучаються також до наукових досліджень кафедр, 
факультетів, національних навчальних закладів і вищих навчальних закладів 
зарубіжних країн. Усе це сприяє підвищенню якості підготовки і професійного 
рівня майбутніх фахівців, їхньої мобільності і інтернаціоналізації науки 
“Товарознавство”. 

Означені підходи до наукових товарознавчих досліджень узгоджуються з 
викладеними у паспорті наукової спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів (Постанова президії ВАК України № 35-08/8 від 22.12.2010 р.), з 
основними положеннями формули спеціальності, а саме: товарознавство 
харчових продуктів – це «галузь науки, яка системно вивчає харчові продукти, 
методологічні засади формування їх споживних властивостей, управління 
якістю протягом життєвого циклу, способи та методи оцінки якості, 
прогнозування збереженості та гарантії безпеки споживання харчових 
продуктів з метою задоволення потреб суспільства». 

Чим викликана необхідність наголосу на фундаменталізації освітньої 
підготовки фахівців з товарознавства? 

Можна назвати цілу низку факторів і чинників, які становлять водночас 
підґрунтя і мовби каркас моделі фундаменталізації освітньої підготовки 
фахівців з товарознавства і торговельного підприємництва. 

Проблему формування компетенції майбутнього фахівця – товарознавця 
вивчають відтоді, коли з’явилося саме товарознавство. Але зараз ці 
дослідження стають суперактуальними порівняно з будь-яким попереднім 
часом. І є для цього і причини і чинники.  

Кожне суспільство на конкретному етапі свого розвитку має свої риси.  
Більше півстоліття торгівля була у складі економіки держави сферою, яку 

виокремлено зі своєю структурою − від керуючих органів до нижчої ланки, що 
має безпосередній зв’язок зі споживачем – мережі роздрібної торгівлі. 
Основною рисою торгівлі тогодення була чітка організація закупівель, 
транспортування, зберігання і продажу товарів із майже досконалою системою 
контролю якості харчової продукції, обов’язковою звітністю за налагодженою 
системою. Така організація торгівлі продуктами харчування, доведення 
системно контрольованої продукції до населення давала певні гарантії 
убезпечення населення країни від неякісних харчових продуктів. Підготовка 
фахівців йшла певним чином цільовою, тобто – для торгівельної сфери, а також 
за замовленням зацікавлених підприємств харчової галузі. Збалансованість 
попиту і пропозиції – характерна ознака планової економіки.  

Постіндустріальне суспільство має свої риси. Найчастіше підкреслюють 
такі особливості цього періоду, як демократизація, диверсифікація, 
диференціація, інтеграція і глобалізація будь-яких соціально-економічних 
систем і світогосподарських процесів.  

Ринкове середовище третього тисячоліття надзвичайно динамічне, і 
вирішує складні завдання господарчої діяльності країни. Сфера торгівлі теж 
зазнала змін і перетворень. Разом із перебудовою торгівлі зазнала змін вся 
торгівельна сфера і пов’язана з нею харчова й переробна промисловість, 
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система захисту прав споживачів, організація контролю якості й підходи до 
стандартизації харчової продукції.  

В останні роки торгівля боляче відчуває на собі наслідки процесу 
реформування економіки. З’явилися принципово нові типи підприємств 
торгівлі: на базі акціонерного капіталу створюються роздрібні ланцюги, 
функціонують великі холдингові компанії, існують і малі підприємства без 
власних площ, що містяться в орендованих приміщеннях. Глибокі перетворення 
у торгівельній сфері призвели к порушенню організаційно-управлінської 
структури торгівлі, яка існувала не один десяток років. Слід зазначити, що 
ринкові процеси не обминули ринок праці й освітянський простір,  і це має свій 
особливий вплив на якість підготовки фахівців для економіки країни. 
Економізація майже всіх сфер діяльності призвела до того, що багато технічних 
професій стали «не модними», і фахівці з товарознавства зазнали 
невостребуваності.  

Зараз все частіше зіштовхуємося з такими поняттями, як ризики 
споживання, споживчі ризики, екологічні продукти, безпечність харчування, 
якість життя. Інформація про безпечність продовольства, про споживчі ризики і 
ризики споживання цікавить як споживача, так і продавця, і вона повинна мати 
зворотній зв’язок у вигляді заходів, які приймаються щодо їх контролю. Це 
пов’язане також з фундаментальною відповідальністю державних структур, 
якщо мова йде про ризики для здоров’я конкретної людини  і суспільства 
загалом.  

Для всіх аспектів, що стосуються харчової безпеки і безпечності 
продовольства, важливо, щоб споживач був повністю визнаний повноправним 
учасником, і щоб його стурбованість було взято до уваги. Необхідні 
консультації широких мас населення відносно аспектів харчової безпечності, 
визначення дискусійних питань (публічне прослуховування) між науковими 
експертами і споживачами; полегшення діалогу між споживачами різних країн 
у європейському і світовому масштабі у рамках інтеграції національної торгівлі 
і входження України до СОТ. 

Останнім часом до торгівлі надійшов потік людей, які не мають 
професійної освіти. А суттєві й стрімкі сучасні зміни в асортименті вітчизняних 
товарів, заповнення національного  ринку імпортними товарами не завжди 
високої якості й безпечності, поява великої кількості фальсифікованих товарів 
вимагають для ринку високоосвічених фахівців, здатних забезпечити належний 
контроль якості й гарантувати безпечність їх споживання. 

Зараз дедалі відчувається гостра недостатність у спеціалістах, які не 
просто знають склад, споживні характеристики і властивості товарів, а які 
здібні надати споживачеві грамотну, кваліфіковану консультацію щодо 
функціонального призначення продуктів, їхнього позитивного (або навпаки) 
впливу на організм. Крім того, фахівець-товарознавець має знати відмінності 
однотипних товарів, конкурентних переваг товарів різних виробників, дати 
рекомендації щодо їх маркування, зберігання і подальшого вжитку.  
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Час все ставить на свої місця. Так сталося і з товарознавством, 
товарознавцями і з підготовкою фахівців з товарознавства. Знов зросла потреба 
в унікальних фахівцях – знавцях товару, грамотних, відповідальних за якість 
товару і здоров’я споживача − товарознавцях. 

Споживач повинен отримувати необхідну і точну інформацію, щоб 
вибрати найкращі продукти зі знанням справи і впевненістю у безпечності 
обраного товару. Споживач має знати, як відрізнити фальсифікований товар від 
істинного, штучний – від натурального, безпечний – від небезпечного. Ці 
питання  входять до компетенції товарознавців. Крім того, високоосвічений, 
грамотний фахівець з товарознавства повинен володіти знаннями з експертизи 
товарів, товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, маркетингом, 
комерційною діяльністю, торговельним підприємництвом, сертифікації й 
управління якістю і безпекою продукції по всьому продовольчому ланцюгу від 
«поля до споживача».  

Для вирішення багатобічної низки питань щодо якості й безпеки 
харчових продуктів і харчування, убезпечення споживачів від ризиків 
споживання небезпечної продукції, для виводу на внутрішній і зовнішній 
продовольчій ринок конкурентоспроможної продукції й необхідна 
фундаменталізація освітньої підготовки фахівців з товарознавства. 

Нові типи суспільних відносин вимагають нових підходів до професійної 
підготовки майбутніх фахівців. Вони повинні базуватися на провідних ідеях 
про те, що основою формування всебічно розвинутої особистості фахівця є 
реальний соціальний досвід, тобто сума взаємодій з іншими людьми, з 
колективом, у якому формуються соціально значущі потреби людини. 

Основою таких педагогічних теорій є принципи навчання й виховання в 
колективі та через колектив, поєднання навчання й продуктивної праці, єдність 
педагогічного керівництва і самоуправління, вимогливість до особистості та 
повага до неї. Ще на початку XX ст. дослідники визначали низку недоліків 
тогочасної освіти: переважне читання лекцій, переважання методів засвоєння 
(та ще пасивного) над методами активної роботи, практична непристосованість, 
відірваність від дійсності – все разом це створює картину роботи, що йде 
шляхом найменшого опору, а не обґрунтованої, енергійної і сучасної 
діяльності. Традиційний досвід професійної підготовки фахівців, який і досі 
переважає у вузах, базується на засвоєнні та відтворенні студентами 
відповідних знань. Крім того, поширені у вузі пасивні форми навчання 
відводять студентові роль імітатора або коментатора практичної діяльності, а 
не її організатора, конструктора, творця. Серйозним недоліком професійної 
підготовки в сучасних умовах є те, що нині вуз не навчає своїх студентів 
принципів колективної роботи, хоча зараз практично всі види людської 
діяльності є колективними, договірними. Навчання ж у вузі орієнтовано на 
індивідуальну роботу кожного студента. Проблема полягає ще й у тому, що 
оволодіти технологією колективної пізнавальної діяльності емпіричним 
шляхом неможливо: необхідний спеціально організований навчальний досвід. 
Тому потрібно запровадити в навчальний процес принципи самоорганізації, 
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розвитку, самодіяльності, рольової участі, відповідальності, колективізму, 
психологічного забезпечення. Слід об'єднати теоретичну та практичну 
підготовку, пов'язати різні форми організації навчально-виховного процесу 
(лекційні, семінарські, лабораторно-практичні заняття, спецсемінари, 
спецкурси, виробничу практику). 
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РОЗДІЛ 1 
ПРОЦЕС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

АСПЕКТ 
 

1.1. Наукове дослідження: логіка та доведення гіпотез 
 
Сфера діяльності науки товарознавства безмежна. Кожна група товарів, 

кожний етап життєвого циклу товару, кожна стадія розвитку суспільства в 
минулому і сьогодні становлять матеріал для науки товарознавства. Відповідно 
виокремлюються галузі наукових знань: природничі, суспільні, технічні, 
економічні тощо. 

Згідно з термінологічним словником  наука визначається як «вид 
людської діяльності, спрямований на здобуття нових знань про об'єктивні 
закони природи, суспільства і мислення» [1]. Результатом цієї діяльності є 
знання. Вони відтворюють у свідомості людини об'єктивну дійсність і є 
основою наукового розуміння світу. За словами англійського філософа Ф. 
Бекона, знання – це сила [2]. 

Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим 
пізнанням. Діалектика процесу пізнання полягає в протиріччі між обмеженістю 
наших знань і безмежною складністю об'єктивної дійсності. 

Розкриваючи закономірності існування і розвитку явищ реального світу, 
наукове пізнання тим самим створює надійну основу розуміння їх сутності та 
практичного використання. Класичний метод пізнання базується на тому, що 
критерієм істинності знання є суспільна практика. Місія науки – бути джерелом 
підтверджених знань щодо товарознавства, які можна використати у сферах 
практичної діяльності людей. Практика є основою і рушійною силою наукового 
пізнання. 

У пізнавальному процесі взаємодіють суб'єкт зі своїм прагненням нових 
знань і об'єкт як першоджерело знань. Суб'єкт вибирає об'єкт, спрямовує на 
об'єкт свої пізнавальні здібності та відтворює його у своїй свідомості у формі 
загального уявлення, чуттєвого чи раціонального образу. Об'єкт, у свою чергу, 
потребує адекватних своїй природі засобів відтворення і визначає зміст уявлень 
та образів. Від того, наскільки повно образ відтворює об'єкт, знання може бути 
абсолютним (повний збіг) чи відносним (неповний збіг). 

Об’єкт товарознавства – це товари як продукт праці для задоволення 
потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання. 

Предметом товарознавства є споживна цінність товару. 
Суб'єкт намагається одержати абсолютне, істинне знання. Проте через 

якісні зміни і самого об'єкта, і свідомості суб'єкта уявлення про об'єкт, його 
образи постійно уточнюються, змінюються, замінюються новими. Наукова 
істина пізнається з певною мірою наближення, вона відносна і тимчасова. 
Розвиток науки – це складний творчий процес пошуку істини, кожний 
наступний крок якого спирається на попередній. Роль успадкованих знань 
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підтверджує відомий вислів І. Ньютона про те, що він бачив далі своїх 
попередників лише тому, що стояв на плечах гігантів. 

Наукове пізнання має два рівні – емпіричний і теоретичний. Емпіричне 
знання здобувається безпосередньо досвідом, теоретичне – за допомогою 
логіко-гносеологічних засобів (понять, концепцій, системи знань у певній 
галузі). Ці рівні знань органічно пов'язані та водночас різняться способами 
відтворення об'єктивної реальності та методами дослідження. За емпіричним 
знанням історично й логічно затвердилася функція збирання і накопичення 
нових фактів, їх аналіз, систематизація та узагальнення з метою виявлення 
емпіричних закономірностей. Логічне осмислення, пояснення та інтерпретація 
виявлених закономірностей – це функції теоретичного пізнання. Взаємодію 
емпіричного і теоретичного рівнів схематично зображено на рис. 1.1. 

Будь-яке пізнання починається із встановлення окремих, часом не 
пов'язаних між собою фактів, які поступово накопичуються і з позиції існуючої 
теорії піддаються систематизації та узагальненню. У процесі переходу від 
окремого до загального виявляються принципово нові відносини й інтеграційні 
якості, створюються нові наукові поняття і нові теорії. Науковий закон постає 
як сформульоване в нових поняттях знання, що відповідає реаліям об'єктивного 
світу. Найскладнішою формою вираження наукових знань є теорія. Вона 
становить упорядковану систему простіших форм теоретичного відтворення 
дійсності: наукових ідей, концепцій, принципів, понять, положень і тверджень 
(постулатів, аксіом). 

 
 

Рис. 1.1. Формування системи знань 
 
Через множину категорій формується поняття, формами якого є 

визначення (дефініція), концепція і теорія. 
Категоріальна структура зображена вихідною, центральною і 

завершальною категоріями, які є вузловими пунктами синтезу знань про 
предмет дослідження шляхом сходження від абстрактного до конкретного. 
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Вихідною категорією товарознавства є уявний предмет споживання, а 
його синтез необхідно розпочати з потреб і вимог споживача. 

Центральною категорією товарознавства є товар, тобто матеріалізований 
продукт праці, який за своїми властивостями і характеристиками може 
задовольняти певні потреби людини. 

Завершальна категорія товарознавства – це реальний предмет 
споживання, тобто споживна цінність. 

Основні категорії товарознавства наведено на рис. 1.2. 
Головним, визначальним елементом наукової теорії вважають принцип, 

який підпорядковує собі інші елементи, органічно пов'язує їх у єдине ціле. 
Принципи на відміну від законів об'єктивно не існують, їх створюють суб'єкти 
пізнання як основу упорядкування знань. 

Важливим елементом теоретичного відтворення дійсності є наукова 
концепція, яка на основі певної ідеї об'єднує систему поглядів і теоретичних 
положень щодо об'єкта дослідження. Здатність наукової теорії адекватно 
відобразити сутність явищ і процесів, глибина її висновків значною мірою 
залежать від зрілості та досконалості наукових понять, якими вона оперує. 

 

 
 

Рис. 1.2. Основні категорії товарознавства 
 
Науковий рівень теорій, ступінь їх обґрунтованості служать тим 

фундаментом, на якому відбувається розвиток наукових знань. Виділяють три 
послідовних етапи розвитку:  

1) розробка теорій, які піддаються перевірці шляхом випробувань;  
2) зіставлення цих теорій з емпіричними фактами, перевірка їх істинності; 
3) заміна теорій, які суперечать фактам, новими.  
Процес розвитку теоретичних уявлень у галузі товарознавства можна 

конкретизувати таким чином: нечіткі теорії уточнюються; теорії, що суперечать 
фактам, переглядаються; а теорії, що успішно пройшли «прості» випробування, 
піддаються більш складним перевіркам. 
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Кожна конкретна теорія пояснює той чи інший «фрагмент» дійсності за 
допомогою властивих лише їй концептуальних понять і принципів. Пояснення 
завжди постає у формі узгодженого з теорією і правилами логіки висновку. 

Рух від емпіричного факту до логічно побудованої системи наукового 
знання дозволяє не лише пояснити уже відомі явища, але і передбачити нові. 
Саме науковий факт – подія чи явище – є первинним елементом процесу 
пізнання і реальною основою всіх наукових результатів і висновків. Проте 
науку створюють не самі факти, а методи їх обробки. Збір, систематизація, 
аналіз, узагальнення і логічне осмислення фактів називається науковим 
дослідженням. 

Наукові дослідження в цілому спрямовані на розширення наявних знань і 
здобуття нових, на виявлення і обґрунтування законів і закономірностей 
навколишнього світу. За цільовим призначенням вирізняють фундаментальні та 
прикладні дослідження. Фундаментальні дослідження спрямовані на розробку 
нових теорій і нових принципів дослідження, мета яких полягає в поглибленні 
знання щодо законів природи і суспільства; прикладні – на пошук способів 
практичного використання наукових знань, здобутих у результаті 
фундаментальних досліджень. 

У товарознавстві час від часу виникають складні суперечливі ситуації, що 
потребують свого вирішення, – наукові проблеми. Складність і багатогранність 
будь-якої наукової проблеми приводять до необхідності виокремлення в рамках 
проблеми тем, які, в свою чергу, розгалужуються на певне коло наукових 
завдань (питань). Композиція цих компонентів утворює дерево наукової 
проблеми (рис. 1.3).  

 

 
Рис. 1.3. Фрагмент структури наукової проблеми 

Залежно від масштабу наукових завдань проблема може бути 
глобальною, національною, регіональною, галузевою чи міжгалузевою. 
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Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої 
наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі координат, 
що задається різними рівнями методології науки. 

Методологія (гр. methodos − спосіб, метод і logos − наука, знання) − 
вчення про правила мислення при створенні теорії науки. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 
тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують 
методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції 
методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання або як 
систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і 
здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів 
дослідження. Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів 
дослідження, створення концепцій, як систему знань про теорію науки або 
систему методів дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів 
дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним 
матеріалом. 

Вибір теми наукового дослідження і постановка наукових завдань – 
надзвичайно відповідальний етап дослідницького процесу. Основними 
критеріями при виборі теми дослідження мають бути її актуальність (ступінь 
важливості), доцільність та практична значущість для розвитку відповідної 
галузі науки чи виробництва. Чітке формулювання наукових завдань, за 
словами філософа К. Поппера, – це вже 50% роботи з успішного їх вирішення 
[3]. 

Наукові завдання сучасного товарознавства полягають у такому: 
дослідження і виявлення загальних закономірностей формування і прояву 

споживної вартості та споживної цінності в умовах ринкової економіки; 
розробка наукових принципів формування термінології, класифікації та 

кодування для різних груп товарів із використанням автоматичних систем 
інформації; 

дослідження і подальша розробка принципів, методів і засобів управління 
якістю й асортиментом товарів; 

удосконалення навчально-методичного процесу в підготовці 
товарознавців, активна участь студентів у науково-дослідній роботі; 
використання сучасної комп'ютерної бази, аудіовізуальних засобів тощо; 

активізація творчих зв'язків та обміну інформацією між колективами 
товарознавців як в Україні, так і на міжнародному рівні, систематична 
організація та участь у конференціях на регіональному, державному і 
міжнародному рівнях. 

Науковий процес базується на певних методологічних засадах – 
концепціях і теоріях, що становлять основу дослідження.  

 
Загальна стратегія пізнання, система наукових принципів, форм і методів 

дослідження, які забезпечують досягнення кінцевого результату, називається 
методологією. 
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Розвиток методології пов'язаний із розвитком науково-теоретичного 
мислення і пізнання в цілому. Для кожної епохи характерна своя парадигма 
мислення, тобто сукупність неявно заданих регулятивних принципів, 
переконань, цінностей і технічних засобів. Вони втілюються в підручниках і 
наукових працях, забезпечують існування наукових традицій, визначають коло 
проблем, методологію і методи їх вирішення в кожній галузі науки. Розвиток 
науки характеризується зміною парадигм, методів, стереотипів мислення. Для 
суб'єкта пізнання парадигма служить своєрідним фільтром, який коригує, 
деформує і формує образ об'єкта дослідження (рис. 1.4). 

Протягом усієї історії науки взаємодіяли дві тенденції, які доповнювали 
одна одну, до поглиблення спеціалізації та до посилення інтеграції. Наслідком 
спеціалізації стало формування багатьох самостійних наукових дисциплін із 
відповідними сферами компетенції, співіснуванням у межах науки різних шкіл і 
напрямів, плюралізмом поглядів на одну проблему. Одночасно з 
диференціацією наук відбувалася поступова їх інтеграція, яка ґрунтувалася на 
поєднанні наукових методів, ідей та концепцій.  

Інтеграційні тенденції особливо активно виявилися в постіндустріальну 
(інформаційну) епоху, що значною мірою пов'язано з розвитком комп'ютерно-
комунікаційних технологій. У процесі розвитку науки змінювався стиль 
наукового мислення, ускладнювалися елементи процесу пізнання – суб'єкт, 
засоби та об'єкт пізнання, зростали витрати на науку.  
 

 
Рис. 1.4. Парадигма як «фільтр» у науковому пізнанні [12, С. 75] 

 
У сучасних умовах, коли наука стає безпосередньою продуктивною 

силою, суб'єктом пізнавального процесу, рідко є один вчений, який самотужки 
досліджує об'єкт. Найчастіше це різні за формою організації творчі колективи: 
науково-дослідні інститути, наукові центри, дослідницькі підрозділи, 
спеціальні «проблемні» групи, об'єднані в проекти і програми. Разом із ними 
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існують і розвиваються неформальні творчі колективи – наукові школи. Учені, 
які належать до певної наукової школи, поділяють методологічні та 
аксіоматичні (ціннісні) принципи, що утворюють парадигму конкретної науки. 
Наприклад, основними принципами формування парадигми сучасної 
товарознавчої науки є визнання першорядного значення інформаційної 
складової товарознавства та багатоваріантності соціально-економічного 
розвитку загалом і товарознавчої освіченості та культури зокрема, УТТТ – 
Українське товариство товарознавців і технологів. 

Незважаючи на те що результати науки – це наукові знання, які за своєю 
сутністю є інтернаціональними, кожна країна має свої національні особливості 
організації науки та управління її розвитком: наявний склад учених, 
співвідношення між фундаментальними і прикладними дослідженнями, 
розробка окремих галузей науки в рамках наукових шкіл і напрямів. Прикладом 
оптимально сформульованих наукових напрямів є напрями наукової 
спеціальності «Товарознавство харчових продуктів», за якими здійснюється 
підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру. 

Наукова діяльність визначається як інтелектуальна творча діяльність, 
ефективність якої залежить від кваліфікації та творчих здібностей науковців. 
Статусу науковця як творчої особистості відповідають, насамперед, такі якості: 

допитливість, високий рівень внутрішнього прагнення до нових знань; 
потяг до самоутвердження, захопленість роботою прагнення у всьому 

дійти суті; 
вміння зосереджуватися на конкретних питаннях, не порушуючи 

логічного розвитку ідеї; 
наполегливість у досягненні мети, ініціативність, готовність до ризику в 

прийнятті рішень; 
самоорганізація праці та інші «само-» – самоконтроль, самообмеження, 

самокритичність. 
У науці, як і в будь-якій сфері людської діяльності, взаємини між членами 

спільноти підпорядковуються певній системі норм наукової етики, передусім, 
таких як: сумлінність у ставленні до пошуку істини, доказовість і 
обґрунтованість висновків, морально-етичні проблеми авторства та 
публікаційно-інформаційної діяльності. Ці норми втілюють загальнолюдські 
моральні вимоги і заборони, пристосовані до наукової діяльності: не видавай 
чужі наукові ідеї та результати за свої (уникай плагіату), не вдавайся до 
фальсифікації даних тощо. 

Норми наукової етики не вимагають, щоб результат кожного дослідження 
обов'язково був істинним знанням. Однак цей результат має бути новим 
знанням і логічно або експериментально обґрунтованим та практично 
значущим. 
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1.2. Етапи наукового дослідження 
 
Наукове дослідження – це складний і багатогранний процес, у якому 

поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові та психологічні 
аспекти. Формально їх можна подати єдиним комплексом у вигляді функції Z: 

 
Z = {Q,P, I,M,R,T, C}, 

 
де Q – кінцева мета; Р – предметна сфера; І – інформаційне забезпечення; М – 
методичне забезпечення; R – програмне і технічне забезпечення; Т – час 
реалізації завдання; С – витрати на реалізацію завдання. 

Співвідношення зазначених аспектів у кожному науковому дослідженні 
має неповторну специфіку. Товарознавчі дослідження різняться за цільовим 
призначенням, джерелами фінансування і термінами проведення, вони 
потребують різного технічного, програмного, інформаційного і методичного 
забезпечення. Однак усім їм притаманні спільні методологічні підходи й 
універсальні послідовні процедури. 

Увесь процес дослідження – від творчого задуму до оформлення 
наукового результату – умовно можна розділити на п'ять послідовних етапів 
(рис. 1.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.5. Етапи наукового дослідження 
 
На першому етапі на змістовно-теоретичному рівні: 
виявляється природа і сутність досліджуваного явища, його властивості 

та якісна своєрідність; 
уточнюється понятійний апарат, тобто терміни і поняття стосовно 

окремих властивостей явища; 
визначається мета, об'єкт та предмет дослідження; 
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формулюється послідовна система гіпотез. 
Прикладом етапності наукового дослідження є схема, наведена у 

дисертаційному дослідженні [4] в додатку А. 
Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат. Мета визначає 

стратегію і тактику дослідження, загальну його спрямованість і логіку. Для 
досягнення мети формулюється послідовність відносно самостійних наукових 
завдань, кожне з яких стосується конкретного аспекту наукової теми і 
підпорядковане меті. Зазвичай наукові завдання подаються переліком: 
проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., обґрунтувати..., 
довести..., описати..., встановити..., з’ясувати..., визначити... тощо. Варіанти 
досягнення мети (вирішення наукових завдань) мають форму гіпотез. 

Формулюють мету роботи і завдання, які потрібно вирішити для її 
досягнення. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», 
тому що ці слова вказують на засіб досягнення, а не на неї саму. Мета роботи 
звичайно тісно переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, що 
саме розв’язується в дослідженні. 

Від формулювання мети дослідження логічно перейти до зазначення 
конкретних завдань, які вирішуватимуться відповідно до визначеної мети. Це 
звичайно роблять у формі перерахунку (вивчити…, описати…, встановити…, 
виявити…, вивести залежність… та ін.). Формулювати  завдання необхідно 
якомога ретельніше, оскільки описання їх вирішення становить зміст розділів 
праці. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів народжуються 
саме з формування завдань  дослідження. 

Мета дослідження – це запланований результат. Результат має бути 
конструктивним, тобто спрямований на вироблення суспільно корисного 
продукту з ліпшими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її 
досягнення. 

Поставленої мети досягти треба обов’язково. І неодмінно перевірити, чи 
визначене чітко досягнення мети у висновках. 

У додатку Б подано приклади формулювання мети, наукових завдань і 
постановки експерименту дослідної роботи, виконаної на кафедрі 
товарознавства і експертизи продовольчих товарів Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
(Малигіна В.Д. – докторська робота; Холодова О.Ю. – кандидатська робота). 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення якихось 
явищ, підлягає перевірці (тестуванню) і за результатами перевірки 
підтверджується чи спростовується. Логічно сформульовані гіпотези, кожна з 
яких стосується конкретного аспекту наукової теми, як і наукові завдання, 
підпорядковані досягненню мети. Якщо гіпотеза узгоджується з науковими 
фактами, то вона перетворюється на наукову теорію. 

Залежно від мети вибирається об'єкт і предмет дослідження. 
Об'єкт дослідження – це те, що породжує проблемну ситуацію і на що 

спрямовується процес пізнання. Об'єкт відносно автономний і має чіткі межі. 
Вирізняють об'єкти природні, соціальні, ідеалізовані. На емпіричному рівні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

вчений має справу з природними і соціальними об'єктами, теорія оперує 
виключно ідеалізованими об'єктами. Усе це зумовлює істотну різницю і в 
методах дослідження. 

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета 
дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію 
і обране для вивчення.  

Предмет міститься в межах об’єкта. Саме на нього спрямована основна 
увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему праці, яка 
зазначається на титульному аркуші як її назва. 

Об'єктами дослідження у сфері товарознавства й експертизи продовольчих 
товарів можуть бути:  

зразки продовольчих товарів, відібрані в торговельній організації (ТО), 
або зразки харчових продуктів, відібрані у виробника (при проведенні 
товарознавчої експертизи продовольчих товарів); 

асортимент (торговий або виробничий); 
торговельна організація або торговельне підприємство (при вивченні 

діяльності ТО, роботи товарознавця, інших фахівців тощо); 
споживачі продовольчих товарів (при вивченні попиту на той або інший 

товар, споживчих переваг тощо); 
сировина для виробництва харчових продуктів (при розробці нового виду 

харчових продуктів); 
різні групи населення (при вивченні фактичного харчування, дослідженні 

профілактичної ефективності нових харчових продуктів лікувально-
профілактичної спрямованості); 

документи: нормативна документація, технічна документація, супровідні 
документи на продовольчі товари, протоколи випробувань проб (зразків) 
продукції тощо; 

контролююча організація, яка здійснює діяльність щодо забезпечення 
якості та безпечності продовольчих товарів. 

Вибір об'єкта дослідження залежить від теми дослідження, поставленої 
мети і завдань. Однією з основних вимог, що пред'являються до вибору об'єктів 
дослідження, є забезпечення їх достатньої кількісної та якісної показності. 

Предметом дослідження є найбільш значущі властивості об'єкта, окремі 
його аспекти, сегменти чи взаємозв'язки, які підлягають вивченню. Об'єкт і 
предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і 
часткове (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 
Приклади формулювання об’єкту та предмету дослідження 

 

Об'єкт Предмет 

Ковбаса варена із частковою 
заміною шпику пастою з 
нуту 

Споживні властивості ковбаси вареної із 
частковою заміною шпику пастою з нуту та 
відповідність їх сучасним вимогам у сфері 
харчування 

Процес формування та 
розвитку продовольчої 
системи України 

Теоретичні, методологічні та прикладні 
підходи до формування структури, змісту і 
функцій системи продовольчої безпеки 
України 

Напої безалкогольні сокові  
для спортсменів, збагачені 
біологічно активними 
речовинами 

Критерії оптимізації нутрієнтного складу та 
споживні властивості  напоїв для спортсменів 

Технологія комбінованих 
варених ковбасних виробів з 
амарантом 

Амарантове борошно, амарантовий шрот, 
соєве борошно, розроблені БЖЕ з 
амарантовим борошном і шротом, модельні 
м’ясні фарші, комбіновані ковбасні вироби, 
виготовлені у виробничих умовах 

 
Другий етап – інформаційне забезпечення наукового дослідження. 
Інформація – це сукупність відомостей про об'єкт та предмет 

дослідження. Щоб забезпечити наукове дослідження інформацією, необхідно, 
по-перше, визначити, яка саме інформація потрібна, по-друге, знати джерела 
інформації та доступ до них. Відповідно до мети і завдань дослідження на 
другому етапі визначається потреба в інформації, обґрунтовується набір 
показників, що характеризують об'єкт, здійснюється збір, накопичення та 
узагальнення фактів, вибираються і ретельно аналізуються літературні джерела, 
складаються анотації та реферати цих джерел. 

Третій етап наукового дослідження стосується його методичного та 
програмного забезпечення. Відповідно до концептуальної схеми дослідження 
обґрунтовується сукупність методів, способів, прийомів вирішення наукових 
завдань. У методичному забезпечені вирізняють метод і методику. Метод – це 
спосіб дослідження, інструмент досягнення мети; методика – правила 
використання конкретних методів. 

Так, прикладом вибору та опису використання конкретних методів є 
дисертація [4]. 

Методи дослідження як інструмент добування фактичного матеріалу, 
необхідна умова досягнення поставленої теми і  обов’язковий елементи вступу 
до роботи. 

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення 
поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту 
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роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи 
тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності 
вибору саме цих методів. 

Обов’язково зазначаються методи, за допомогою яких отримано 
результати наукової новизни. 

Отже, основні програмно-методологічні питання наукового дослідження 
можна сформулювати так: 

Мета: для чого проводиться дослідження? 

Об'єкт: де здійснюється дослідження? 

Предмет: що саме досліджується? 

Метод: як досліджується? 
Четвертий етап – аналіз даних. Аналіз – наріжний камінь пізнавального 

процесу, найпродуктивніший його елемент. У процесі аналізу здійснюється 
систематизація та узагальнення наукових фактів, всебічне вивчення 
конкретного об'єкта, його структури, характеристик, зв'язків; перевіряється 
правильність, істинність сформульованих гіпотез і тверджень. Доказами 
істинності гіпотез є результати їх тестування. 

Практично всі методи аналізу реалізовані в комп'ютерних програмах. 
Отже, щоб зменшити обсяг рутинної обчислювальної роботи і поглибити аналіз 
даних, дослідник має володіти комп'ютером і знати програмне забезпечення. 

Останній (п'ятий) етап – це формулювання наукових висновків, доведення 
істинності власних суджень за допомогою аргументів, оформлення результатів 
наукових досліджень у формі реферату, курсової чи дипломної роботи, 
наукового звіту, аналітичного огляду, доповіді, статті. 

Щоб довести істинність власних суджень, необхідно чітко сформулювати 
предмет доказу (тезу) і правильно підібрати аргументи. У науковій полеміці 
аргументація і доведення здійснюються за правилами логіки, зокрема: 

необхідно дотримуватися логічного зв'язку між аргументами і тезою. 
Якщо теза не випливає з аргументів, то вона вважається необґрунтованою; 

аргументами можуть служити лише такі положення, істинність яких не 
викликає сумнівів; 

аргументи мають бути достатніми і залишатися незмінними, тобто 
доводити один і той самий висновок;  

не можна допускати суперечливих аргументів. Усі поняття і судження 
мають бути однозначними і визначеними.  

Важливим елементом наукової полеміки є спростування, тобто доведення 
хибності, необґрунтованості певних тверджень. Критиці можна піддати саму 
тезу, аргументи або спосіб доведення (демонстрацію). Пам'ятаючи, що будь-яка 
дискусія – це діалог, у якому виклад власних доказів має змінюватися увагою 
до доказів опонента, слід дотримуватися принципів етики дискусії: поважати 
опонента, сприймати альтернативні погляди тощо. 

Кожне отримане нове наукове положення формулюється конкретно і 
чітко у вигляді наукового результату. Необхідно показати відмінність 
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отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше 
отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток). Сформульоване 
наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно. 

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних 
(практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, 
схем, алгоритмів тощо. Слід завжди розмежовувати одержані наукові 
положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку 
дослідника. 

При формулюванні наукової новизни можна, зокрема, вживати такі 
вирази: «вперше формалізовано...», «розроблено метод..., який відрізняється 
від...», «доведена залежність між...», «досліджена поведінка... і показано...», 
«доопрацьовано (відомий) метод... в частині... і поширено на новий клас 
систем...», «створена концепція, що узагальнює... і розвиває...», «досліджено 
новий ефект...», «розроблено нову систему... з використанням відомого 
принципу...».  

Новим науковим положенням, наприклад, може бути розкрита природа 
явища, закономірність, встановлена особливість, механізм, аналітична або 
статистична залежність, розроблена модель, продукт, технологія та ін. 

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є 
теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в роботі наукової задачі або 
наукової проблеми. Насамперед, за це здобувачеві присуджується науковий 
ступінь. 

Кожен науковий результат здобувачеві треба оцінити так, ніби він сам є 
опонентом своєї роботи. Постає питання: у якій формі виконувати такий аналіз? 
Ставши ненадовго на позицію опонента, за кожним результатом необхідно 
відзначити: коротку суть наукового результату; новизну результату; 
достовірність результату; практичну значущість; джерело, в якому 
опублікований результат, і обґрунтування пріоритетів. 

При обґрунтуванні новизни обов’язкове порівняння з близькими 
результатами інших дослідників. У визначенні пріоритету простежується 
спадкоємність публікацій з цього питання за роками. 

У роботі, котра має теоретичне значення, подають відомості про наукове 
використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а 
в роботі з прикладним значенням – висвітлюють результати практичного 
застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання. 
Це можуть бути нові способи, технології, машини, пристрої, методи, методики, 
параметри, речовини, тобто те нове, що дає виконана робота для практики 
роботи тієї чи іншої галузі промисловості із зазначенням ступеня готовності до 
використання або масштабів використання. 

Треба стисло повідомити про впровадження результатів досліджень, 
назвавши організації, в яких здійснена реалізація, форми реалізації та реквізити 
відповідних документів. А також підкреслити корисність того або іншого 
заходу для людини, суспільства в цілому і та ін.   
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Звичайно, впровадження оформлюється актом, підписаним 
представниками організацій, котрі передають і використовують впроваджувані 
матеріали.  

В акті вказують конкретні результати дослідної роботи (НДР), 
використані в дослідно-конструкторських (ДКР) або інших роботах організації, 
що впроваджує свої розробки, й отриманий ефект. 

При оцінюванні НДР та ДКР враховують такі види ефекту: 
Науково-технічний, під яким розуміють таке розширення знання про 

природу, суспільство і мислення, яке характеризується виявленням нових 
фактів, зв’язків, закономірностей, законів, розробкою принципово нових 
способів, пристроїв і речовин;  

економічний ефект, коли йдеться про економію всіх виробничих ресурсів 
(живої праці, матеріалів, капітальних вкладень), отримувану в господарській 
діяльності, що виявляється у підвищенні продуктивності суспільної праці і 
зростанні національного прибутку;  

соціальний ефект, під яким розуміють поліпшення характеру й умов 
праці, її охорони, техніки безпеки, її механізацію та автоматизацію, підвищення 
життєвого рівня населення, поліпшення побутових умов, збільшення кількості 
та раціональніше використання вільного часу, удосконалення охорони здоров’я 
і народної освіти, охорону довкілля. 

Практичне значення роботи повинно чітко і конкретно (буквально за 
пунктами) відповідати на питання, що дає виконана робота для практики (нові 
способи, технології, речовини, пристрої, машини і твін.). Відзначається, у чому 
і як виявилося це використання, де і коли, що при цьому отримано в 
технічному, економічному, соціальному або екологічному плані.  

Слід зазначити, що на момент захисту роботи не обов'язково, щоб усі 
прикладні результати підготовленої роботи були реалізовані на практиці.  

Також вказується, яким чином (особисто, колективно) виконане 
дослідження. Якщо виконувалася колективна робота, результати якої стали 
результатами даного дослідження, слід вказати про внесок кожного з учасників 
дослідження. 

Що стосується апробації досліджень, то вказується, на яких наукових 
з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднені результати 
досліджень, що наведені у роботі [4]. Апробація матеріалів дослідження на 
наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо є 
обов'язковою. Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, 
збірниках наукових і матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах 
опубліковані результати дослідження (число публікацій і їхній обсяг з 
обов'язковою вказівкою конференцій і публікацій тез).  

Дотримання основних правил доведення і спростування є обов'язковою 
умовою успішного професійного спілкування і взаєморозуміння між 
прибічниками різних наукових парадигм. 

Проблема взаєморозуміння стосується, зокрема, середовища 
товарознавців, де професійні, ідейні, теоретичні, методологічні розбіжності 
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мають достатньо глибоке коріння, і подолання цих розбіжностей стає важливою 
передумовою розвитку науки товарознавства. 

 
1.3. Методи наукового дослідження 

 
Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про 

методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до 
оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме 
методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у використанні методів 
наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, нових засобів і 
технологій. Тому є сенс розглянути ці питання докладніше. 

Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти 
їм практичне використання. Зміст нового в науці не завжди бачить сам 
дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення яких погано 
розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і не 
використовуватися на практиці. 

Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального 
історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути багатоаспектним, з 
урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей. 

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – це творчий 
процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея. 

У філософському визначенні ідея – це продукт людського мислення, 
форма відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення 
тим, що в ній не тільки відображається об’єкт вивчення, а й міститься 
усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення 
дійсності. Тому важливе значення має історичне вивчення не лише об'єкта 
дослідження, а й становлення та розвитку знань про нього. 

Не є новиною, що ідеї народжуються з практики, спостережень 
навколишнього світу і потреб життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. 
Життя висуває конкретні завдання, однак часто не відразу знаходяться 
продуктивні ідеї для їх вирішення. У такому разі на допомогу приходить 
здатність дослідника проаналізувати ідеї, погляди попередників, запропонувати 
новий, зовсім незвичний аспект розгляду завдання, яке протягом тривалого 
часу не могли вирішити при загальному підході до справи. 

У товарознавчій науці коло інтересів дослідників поширюється з появою 
нових зв'язків з іншими науками і сферою інтересів: фізикою, хімією, біологією, 
мікробіологією, фізіологією, гігієною харчування, медициною, екологією, 
економікою, логістикою, аграрною наукою тощо. Аспект розгляду проблем 
товарознавства охоплює такі сфери, як харчова галузь, торгівля, захист прав 
споживачів, безпеку продовольства і продовольчу безпеку, питання експорто- 
та імпортоорієнтованих продовольчих товарів.  

Виходячи з паспорту наукової спеціальності 05.18.15 – товарознавство 
харчових продуктів (затверджено Постановою № 35-08/8 від 22.12 2010 р.), 
товарознавство – це галузь науки, яка системно вивчає продукти та питну воду, 
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гарантії їх безпечності, методологічні засади формування товарного 
асортименту, споживних властивостей, управління безпечністю та якістю 
протягом життєвого циклу, способи та методи оцінки якості з метою 
задоволення потреб споживача та забезпечення ефективної економічної 
діяльності на ринку товарів і послуг. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на 
основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні факти, 
які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі факти можуть 
приховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати йому 
пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його загально пізнавальне, 
теоретичне або практичне значення. 

Метод з грецької означає шлях пізнання. Сучасна наука володіє 
потужним арсеналом різноманітних методів, призначених для вирішення різних 
за своїм характером наукових завдань. При проведенні конкретного наукового 
дослідження використовуються ті методи, які спроможні дати глибоку та 
всебічну характеристику досліджуваного явища. Вибір їх залежить від мети і 
завдань дослідження, специфіки предмета пізнання та інформаційного 
забезпечення. Вирізняють методи загальнонаукові, які застосовують у 
дослідницькому процесі різних наук, і спеціальні – при розв'язанні прикладних 
наукових задач. 

Загальнонаукові методи дослідження умовно поділяють на три групи: 
1) методи, що використовуються на теоретичному рівні дослідження 

(індукція, дедукція, системний підхід); 
2) методи, що використовуються як на теоретичному, так і на 

емпіричному рівнях дослідження (формалізація, абстрагування, аналіз і синтез, 
систематизація, узагальнення, моделювання); 

3) методи емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, 
вимірювання, оцінювання, порівняння, візуально-графічні методи). 

Сутність методів, що використовуються в товарознавчих дослідженнях на 
теоретичному рівні, викладено в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Сутність методів теоретичного рівня пізнання 

Метод Сутність  
Індукція Умовивід від окремого до загального 
Дедукція Умовивід від загального до окремого 

Аналіз 
Розподіл предмета дослідження на складові з метою всебічного 
його вивчення 

Синтез Об'єднання раніше виділених частин предмета в єдине ціле 

Аргументація 
Раціональний спосіб переконання шляхом обґрунтування та 
оцінювання доводів на захист певної тези 

Абстрагування Відокремлення істотного від неістотного 
Формалізація Відображення об'єкта чи явища в знаковій формі 
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продовження табл. 1.2 

Моделювання 
Заміна реального процесу певною конструкцією, яка відтворює 
основні, найістотніші риси процесу, абстрагуючись від 
другорядних, неістотних 

Системний 
підхід 

Об'єкт дослідження розглядається як система, що об'єднує 
певну множину взаємодіючих елементів у єдине ціле; 
взаємозв'язок системи та її складових підпорядковується 
діалектиці цілого і часткового, загального й окремого 

Аналогія 
Спосіб пізнання, за яким на основі подібності об'єктів за 
певними ознаками робиться умовивід щодо подібності їх за 
іншими ознаками 

Інтерпретація 
Розкриття змісту явища, тексту чи знакової форми, що сприяє 
їх розумінню 

 
Загалом кожен науковий метод має характеризуватися такими рисами: 
ясність, тобто загальнозрозумілість методу. Цією рисою один метод 

відрізняється від іншого. Неясність у використанні методу енерговиробничих 
циклів (ЕВЦ) призводить до плутанини щодо його використання і підміни ним 
методу міжгалузевих комплексів там, де вивчення компонентної структури 
локальних комплексів доцільніше було б здійснювати цим способом; 

націленість, тобто підпорядкованість методу досягненню певної мети, 
розв'язанню певних конкретних завдань; 

детермінованість – сувора послідовність використання методу. Іншими 
словами – максимальна його алгоритмізація; 

результативність – здатність методу забезпечувати досягнення певної 
мети (сюди входить і плідність методу); 

надійність – здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати 
отримання бажаного результату; 

економічність – здатність методу добиватися певних результатів із 
найменшими витратами засобів і часу. 

Існує ще одна дуже важлива вимога до методу пізнання – відповідність 
методу об'єктові дослідження і рівню пізнання. Важливим положенням у 
методології є те, що кожен метод дослідження сам має бути теоретично 
обґрунтованим. Також будь-яка категорія науки, її положення, закон набирають 
методологічного значення і навіть виконують функцію методу, коли у процесі 
пізнання стають спрямувальними засобами дослідження конкретних об'єктів.  

Поширена така ситуація, коли теоретичні положення товарознавства 
використовуються у ролі методу в іншій науковій дисципліні.  

Нарешті, спостерігається диференціація наук залежно не лише від 
характеру об'єктів вивчення, а й за методами, які в них використовуються. Так 
виникли статистична фізика (використання статистичних методів для вивчення 
так званих стохастичних процесів), економетрія (використання засобів різних 
математичних теорій для теоретичного обґрунтування абстрактних 
економічних об'єктів, процесів, явищ). 
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Разом з тим, різні науки, не дивлячись на відмінності, мають багато 
спільного, оскільки суттю всіх наук є відображення закономірностей 
матеріального і духовного світу, всі вони визначаються на основі дослідів, 
використовують одні і ті ж закони мислення і певною мірою служать інтересам 
суспільства. У зв'язку з цим, поряд із конкретно-науковими методами в 
наукових дослідженнях застосовуються методи, які є загальними для великої 
групи наукових дисциплін. Це так звані загальнонаукові методи. Функції цих 
методів у порівнянні із конкретно-науковими методами є дещо вужчими, а 
сфера їх застосування – ширша. Методи емпіричного рівня дослідження 
поділяються на універсальні та специфічні. Одні методи застосовують на всіх 
етапах пізнавального процесу, адаптуючись до специфіки об'єкта дослідження 
та наявної інформації (формули, таблиці, графіки тощо), інші – на окремих його 
етапах (експертні оцінки, екстраполяція тощо). Розглянемо основні складові 
методології емпіричного дослідження.  

Спостереження – спланований, науково організований збір даних про 
будь-які соціально-економічні явища та процеси шляхом реєстрації фактів чи 
опитування респондентів. Масове спостереження дає інформаційну базу для 
узагальнень і характеристики об'єктивних закономірностей. 

Залежно від ролі дослідника і мети дослідження розрізняють обстеження 
й експеримент. Обстеженням називають дослідження, коли дослідник 
спостерігає за процесом, не втручаючись у його перебіг. Експеримент – це 
науково поставлений дослід у спеціально створених і контрольованих умовах, 
які дослідник може відтворювати неодноразово, визначати їх вплив на перебіг 
відповідних процесів. 

Об'єктивні методи оцінки якості товарів. 
Вимірювання – це процедура приписування властивостям явища чи 

процесу певних значень. У теорії вимірювання властивості називаються 
ознаками. Наприклад, складові продукту харчування: м'ясо куряче, яловичина, 
жир-сирець, сіль, коріандр, вода тощо. Одні ознаки виражаються числами, інші 
– словесно, їх називають відповідно кількісними й атрибутивними 
(описовими). Останні поділяються на номінальні та порядкові. Номінальні 
ознаки представляють класи чи категорії досліджуваних об'єктів (вищий сорт, 
борошно крупчатка), порядкові (рангові) ознаки не лише представляють класи, 
але й упорядковують їх, встановлюючи послідовність типу «більше, ніж», 
«краще, ніж» тощо. Відповідно до приписаних чисел-рангів (1, 2, 3, ..., п) дані 
упорядковуються, ранжуються. 

Вимірювальний метод – це метод визначення якості товару за допомогою 
технічних засобів вимірювання, а також хімічних реактивів і посуду, 
спеціальної апаратури тощо (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Основні різновиди вимірювального методу 
 
Кількісні ознаки виражаються числами. Це можуть бути первинні 

абсолютні величини, наприклад, наважка (г), товарообіг (млн грн), кількість 
зареєстрованих торгових точок у регіоні, або вторинні, розрахункові, такі як 
калорійність продукту у 100 г, прибутковість торговельного підприємства, 
споживання хліба на душу населення регіону. 

Значення кількісних ознак змінюються від елемента до елемента або від 
одного періоду до іншого. Відмінності, коливання значень певної ознаки 
називається варіацією. За характером варіації ознаки поділяються на дискретні 
та безперервні. Дискретні ознаки мають лише окремі цілочислові значення: 
кількість товарних груп, кількість торговельних підприємств тощо. Безперервні 
ознаки мають будь-які значення в певних межах варіації. Наприклад, масова 
частка вологи в продукті від 0 до 100%. 

Одні ознаки характеризують стан об'єкта дослідження на певний момент 
часу (відносна вологість продукту на початок зберігання), інші – результати 
процесу за певний період (споживання м'яса та м'ясопродуктів за квартал).  

Узагальнення – це комплекс послідовних дій щодо зведення конкретних 
одиничних фактів у єдине ціле з метою виявлення типових рис і 
закономірностей, притаманних досліджуваному явищу. Багатогранність видів і 
форм, у яких проявляються однакові за своєю сутністю процеси, передбачає їх 
розподіл на складові, на групи особливого класу. У зв'язку з цим 
найважливішими специфічними методами на етапі узагальнення даних є 
класифікація та використання узагальнюючих показників. 

Результати узагальнення і класифікацій оформлюються у вигляді 
статистичних таблиць і графіків, які наочно і компактно подають інформацію 
щодо об'єкта дослідження. 

Порівняння – один із найпоширеніших методів пізнання, який встановлює 
подібність або відмінність різних об'єктів дослідження за певними ознаками. 
Результатом порівняння є відносна величина, яка показує, у скільки разів 
порівнювана величина більша (менша) за базисну, іноді – скільки одиниць 
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однієї величини припадає на 100, на 1000 і т.д. одиниць іншої, базисної 
величини. Слід відзначити три аспекти порівняння. 

Порівняння з еталоном – нормативом, стандартом, оптимальним рівнем. 
Це стосується відповідності продовольчих товарів стандартам тощо. Такі 
порівняння відіграють важливу роль в аналізі досліджуваних явищ, адже будь-
яке відхилення відносної величини від 1 чи 100% свідчить про порушення 
оптимальності процесу.  

Для показників, які не мають визначеного еталона (захворюваність, 
засвоюваність тощо), базою порівняння може бути максимальне чи мінімальне 
значення або середній рівень. 

Порівняння в часі. Соціально-економічні явища безперервно змінюються. 
Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком – змінюється кількість 
населення, обсяг і структура виробництва, ступінь задоволення потреб 
населення в харчових продуктах оздоровчого призначення. Для характеристики 
напряму та інтенсивності такого роду змін співвідносяться рівні явища за два 
періоди чи моменти часу. При цьому базою порівняння може бути або 
попередній, або більш віддалений у часі рівень. Наприклад, за оцінками 
товарознавців, ринок молочних товарів функціонального призначення в Україні 
у 2012 p. становив 200 млн дол., а в 2013 р. – 260 млн дол., тобто за рік 
збільшився в 1,3 рази, або на 30% (260 : 200 = 1,3). Якщо значення показника 
зменшується, то результат порівняння буде меншим за одиницю. Передумовою 
обчислення відносних величин динаміки є порівнянність даних за одиницями 
вимірювання (для вартісних показників порівнянність цін) за методикою 
розрахунку показника, за масштабом об'єкта. 

Територіально-просторові порівняння. Найчастіше це регіональні чи 
міжнародні порівняння показників економічного розвитку або життєвого рівня 
населення. Вибір бази порівняння довільний. Головне, щоб методика 
розрахунку показників, що порівнюються, була однаковою. Наприклад, 
споживання м'яса на душу населення у 2013 р. становив, у %: в Німеччині − 
11,1, в Україні − 7,9. Отже, в Україні рівень споживання  м'яса на душу 
населення був майже в 1,4 рази нижчий (11,1 : 7,9 = 1,40). 

Суб'єктивні методи оцінки якості товарів. 
Органолептичний (сенсорний) метод оцінки якості товарів – це метод 

визначення значень показників якості товарів, що здійснюється на основі 
використання інформації, яку отримують за допомогою органів чуття (зору, 
смаку, запаху, слуху і дотику).  

Експертний метод – це метод дослідження якості товарів, який 
здійснюється на основі рішення висококваліфікованих фахівців – експертів. 

Соціологічний метод дослідження – це метод, який здійснюється на 
основі збору й аналізу думок існуючих і потенційних споживачів при 
визначенні попиту на товари. 
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1.4. Класифікація наукових досліджень 
 

Наукові дослідження класифікують за: видами зв'язку із суспільним 
виробництвом і ступенем важливості для народного господарства; цільовим 
призначенням; джерелами фінансування; тривалістю ведення дослідження. 
Розглянемо дві з них детальніше. 

За видами зв'язку із суспільним виробництвом наукові дослідження 
поділяються на роботи, спрямовані на:  

створення нових технологічних процесів, машин, конструкцій; 
підвищення ефективності виробництва; 
поліпшення умов праці; 
розвиток особистості людини. 
У сфері товарознавства й експертизи це можуть бути дослідження, 

пов'язані з підвищенням ефективності роботи торговельного підприємства, 
організації праці товарознавців та інших працівників торгівлі, підвищення 
культури обслуговування. 

За цільовим призначенням виділяють три види наукових досліджень: 
фундаментальні, прикладні та розробки (рис. 1.7). 

Фундаментальні дослідження спрямовані на відкриття і вивчення нових 
явищ і законів природи, створення нових принципів дослідження. Їх метою є 
розширення наукового знання суспільства, встановлення того, що може бути 
використано в практичній діяльності людини. Такі дослідження здійснюються 
на межі відомого і невідомого, мають найбільший ступінь невизначеності. 

НАУКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Рис. 1.7. Класифікація наукових досліджень за цільовим призначенням 

До фундаментальних досліджень у товарознавстві можна віднести 
вивчення матеріальної природи товарів, дослідження процесів, що 
відбуваються в товарах при зберіганні; вивчення зовнішніх і внутрішніх 
чинників, що впливають на споживні властивості товарів на всіх етапах руху 
товару. Фундаментальні дослідження у сфері експертизи – це розробка 
наукових основ товарної експертизи, способів виявлення фальсифікації. 
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Фундаментальні дослідження в товарознавстві часто здійснюються на 
стику з іншими науками. Для товарознавства продовольчих товарів це 
насамперед природничі науки – біохімія, хімія, мікробіологія, а також 
економіка та інші. 

Прикладні дослідження націлені на знаходження способів використання 
законів природи для створення нових і вдосконалення існуючих технологій 
виробництва товарів, пакувальних засобів, термінів збереження та ін. Мета 
прикладних досліджень – встановлення того, як можна використовувати 
наукові знання, одержані в результаті товарознавчих досліджень, у практичній 
діяльності людини.  

У результаті товарознавчих прикладних досліджень на основі наукових 
понять створюються технічні поняття. Прикладні товарознавчі дослідження, у 
свою чергу, поділяються на пошукові, науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи:  

пошукові дослідження спрямовані на встановлення чинників, які 
впливають на товар, пошук шляхів створення нових технологій і розробки 
товарів на основі способів, запропонованих у результаті фундаментальних 
товарознавчих досліджень;  

у результаті науково-дослідних робіт створюються нові технології, 
дослідні установки, прилади, товари;  

метою дослідно-конструкторських робіт є підбір конструктивних 
характеристик, що визначають логічну основу конструкції товару та 
визначають його споживні властивості. 

У результаті фундаментальних і прикладних досліджень формується нова 
наукова і науково-технічна інформація. Цілеспрямований процес перетворення 
такої інформації на форму, придатну для освоєння в промисловості, зазвичай 
називається розробкою. Вона націлена на створення нових товарів, матеріалів, 
сировини, технологій виготовлення, способів зберігання або вдосконалення 
існуючих. Кінцевою метою розробки є підготовка матеріалів прикладних 
товарознавчих досліджень до впровадження. 

Навчальна і наукова дослідницька робота студентів у сфері 
товарознавства й експертизи в основному має характер прикладних досліджень 
або розробок. Прикладні дослідження можуть бути пошуковими (щодо 
встановлення чинників, які впливають на товар на різних етапах руху товару; 
можуть бути спрямовані на пошук шляхів створення нових технологій 
виробництва харчових продуктів на основі результатів фундаментальних 
досліджень тощо), науково-дослідними (спрямовані на створення нових 
технологій, дослідних установок тощо). Розробки можуть бути націлені на 
створення нових харчових продуктів, технологій їх виробництва; створення і 
затвердження нормативної документації на нові продукти; організацію випуску 
випробувальної партії нового продукту. 

Основні правила дослідження якості товарів: 
кожне дослідження якості товару має здійснюватися з урахуванням його 

економічної доцільності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

у першу чергу необхідно враховувати вимоги споживача до товару; 
дослідження якості товарів має здійснюватися на основі сучасних 

досягнень науки і техніки; 
дослідження якості товарів доцільно здійснювати на всьому шляху 

товаропросування.  
 
1.5. Основні наукові напрями 
 
Кожну науково-дослідну роботу (НДР) можна віднести до певного 

напряму. Під науковим напрямом розуміється наука або комплекс наук, у сфері 
яких здійснюються дослідження. У зв'язку з цим розрізняють технічний, 
біологічний, соціальний, фізико-технічний, історичний тощо напрями з 
можливою подальшою деталізацією. Товарознавство належить до напряму 
«технічні науки». 

Структурними одиницями наукового напряму є: комплексні проблеми, 
проблеми, теми і наукові питання. Комплексна проблема є сукупністю проблем, 
об'єднаних єдиною метою. 

Проблема – це сукупність складних теоретичних і практичних завдань, 
вирішення яких назріли в суспільстві. Проблема виникає тоді, коли людська 
практика зустрічає труднощі або навіть натрапляє на «неможливість» у 
досягненні мети. Проблема може бути глобальною, національною, 
регіональною, галузевою, міжгалузевою, що залежить від масштабу 
виникаючих завдань. 

До глобальних проблем можна віднести проблему війни і миру. 
Національні проблеми – це ті, які характерні для всієї країни в цілому: 
проблема безробіття, розповсюдження наркоманії, демографічні проблеми 
(зниження народжуваності, зменшення середньої тривалості життя) тощо. 
Регіональні проблеми для населення Кузбасу – екологічне неблагополуччя, 
високий рівень окремих видів захворювань (онкологічних, патології 
щитовидної залози) тощо. 

Галузеві проблеми – ті, які можна віднести до окремої галузі 
промисловості, наприклад, проблеми харчової промисловості. Міжгалузеві 
проблеми є загальними для різних галузей промисловості, сільського 
господарства та інших. Наприклад, проблема якості та безпеки сировини для 
виробництва харчових продуктів належить і до сільського господарства, і до 
харчової промисловості та водночас є проблемою товарознавства.  

При виборі проблеми, з метою вирішення якої планується виконання 
наукового дослідження, важливо вміти відрізняти наукові проблеми від 
псевдопроблем (уявних, помилкових проблем). Найбільша кількість 
псевдопроблем пов'язана з недостатньою інформованістю науковців, тому іноді 
виникають проблеми, метою яких виявляються раніше отримані результати. Це 
спричиняє марні витрати коштів і праці науковців. 

Тема наукового дослідження є складовою частиною проблеми. У 
результаті дослідження за темою одержують відповіді на ряд наукових питань, 
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що охоплюють частину проблеми. Узагальнення результатів відповідей за 
комплексом тем може дати вирішення наукової проблеми. 

Під науковими питаннями зазвичай розуміють дрібні наукові завдання, 
що належать до конкретної теми наукового дослідження. 

Вибір напряму, проблеми, теми наукового дослідження і постановка 
наукових питань є надзвичайно відповідальним завданням. Напрям 
дослідження часто обумовлений специфікою наукової установи, галузі науки, в 
яких працює дослідник. Тому вибір наукового напряму часто зводиться до 
вибору галузі науки, в якій він бажає працювати. Конкретизація ж напряму 
дослідження є результатом вивчення стану виробничих запитів суспільних 
потреб і стану досліджень у тому або іншому напрямі на даному відрізку часу. 

При виборі проблеми і теми наукового дослідження спочатку на основі 
аналізу протиріч досліджуваного напряму формулюється сама проблема і 
визначаються в загальних рисах очікувані результати, потім розробляється 
структура проблеми, виділяються теми, питання, встановлюється їх 
актуальність. 

Кожна тема дослідження має відповідати таким вимогам:  
а) бути актуальною (актуальність – важливість, необхідність швидкого 

вирішення);  
б) мати наукову новизну (тобто повинна робити  внесок у науку);  
в) мати практичну значущість;  
г) бути економічно ефективною.  
У зв'язку з цим вибір теми має базуватися на спеціальному техніко-

економічному розрахунку або значущості теми дослідження для престижу 
вітчизняної науки. 

Важливою характеристикою теми є можливість швидкого впровадження 
результатів у виробництво. Особливо важливо забезпечити широке 
впровадження результатів не тільки на підприємстві замовника, але, наприклад, 
у масштабах галузі. 

Оцінка економічної ефективності теми.  
Економічна ефективність є найважливішим критерієм перспективності 

наукової теми з дослідження проблем товарознавства. Оцінка даного показника 
здійснюється з використанням чисельних критеріїв, найпростішим із яких є 
критерій економічної ефективності 
 

kе = Еп÷Вд,  
де Еп – передбачуваний економічний ефект від упровадження;  

Вд – витрати на наукові дослідження.  
Чим більше значення kе, тим вища економічна ефективність теми 

наукового дослідження. 
Проте критерій kе не враховує обсяг упровадженої продукції, період 

упровадження, тому більш об'єктивним є критерій, що обчислюється за 
формулою 
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kе = В Т ÷Зв, 
де В – вартість продукції за рік після освоєння наукового дослідження і 
впровадження у виробництво;  

Т – тривалість виробничого впровадження, років;  
Зв – загальні витрати на виконання наукового дослідження, випробувальне і 

промислове освоєння продукції та річні витрати на її виготовлення за новою 
технологією. 

Теми наукового дослідження в товарознавстві й експертизі товарів. 
Проблеми у сфері товарознавства й експертизи найчастіше бувають 

галузевими, рідше – міжгалузевими або регіонального характеру. Проблеми 
частіше є специфічними (вузькими), а не загальними, властивими конкретному 
виробничому підприємству, торговій або контролюючій організації. Наукові 
дослідження, що виконуються студентами, зазвичай мають прикладний 
характер або є розробками. 

Найбільш актуальними та перспективними є такі теми наукових 
досліджень у сфері товарознавства й експертизи продовольчих товарів: 

вивчення асортименту окремої групи товарів на продовольчому ринку 
міста, області, регіону тощо; 

вивчення асортименту продукції, що випускається окремим виробничим 
підприємством; 

вивчення асортименту товарів, що реалізуються окремою торговельною 
організацією;  

порівняльний аналіз асортименту однорідних груп товарів У різних 
торговельних організаціях. 

Моніторингові дослідження: 
вивчення споживчого попиту на товари окремої однорідної групи на 

продовольчому ринку;  
вивчення споживчого попиту на товари, що реалізуються окремою 

торговою організацією або підприємством громадського харчування; 
вивчення споживчого попиту на продукцію, що виробляється конкретним 

підприємством;  
вивчення фактичного харчування окремих груп населення (з метою 

виявлення дефіциту необхідних речовин у раціоні). 
Дані дослідження здійснюють за допомогою соціологічних опитувань 

населення в цілому або окремих груп споживачів. 
Результати, одержані при дослідженні в рамках попередньої теми, можуть 

бути покладені в основу таких розробок: 
рецептура і технологія виробництва нових продуктів: на основі 

нетрадиційної сировини, комбінованих продуктів, продуктів масового 
споживання або призначених для окремих груп населення – дієтичні продукти, 
продукти, збагачені незамінними компонентами (вітамінами, мінеральними 
речовинами); 

товарознавча оцінка (характеристика) товарів, що реалізуються окремою 
торговельною організацією або підприємством громадського харчування; 
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товарознавча оцінка (характеристика) продукції, виробленої конкретним 
підприємством; 

порівняльна товарознавча оцінка аналогічних товарів, що реалізуються 
різними торговельними організаціями або виробляються різними 
підприємствами; 

вивчення умов виробництва продукції як чинника, що формує споживні 
властивості товару (на прикладі виробничого підприємства); 

вивчення системи контролю якості продукції, що діє на окремому 
виробничому підприємстві; 

вивчення діяльності контролюючих організацій. 
 
1.6. Роль статистичних методів у дослідницькому процесі 
 
Характерною рисою сучасної науки є системний підхід до об'єктів 

дослідження, згідно з яким об'єкт розглядається як цілісна система, що об'єднує 
певну безліч взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів у єдине ціле, і 
водночас є підсистемою системи більш високого рівня. Склад елементів і 
спосіб їх об'єднання визначають структуру системи. Зв'язок, цілісність і 
зумовлена ними структура – такі є відмітні риси будь-якої системи. 

На результати функціонування системи впливає безліч причин, одні з 
яких є визначальними, інші – другорядними. Визначальні причини формують 
необхідне, другорядні – випадкове. Співвідношення необхідного і випадкового 
становить основу ймовірності як ступеня об'єктивної можливості. У системі 
необхідність розподілена в масі можливих варіантів стану системи і 
реалізується як імовірність настання того чи іншого стану. Чим менша роль 
випадкового, тим вища імовірність, і навпаки. Найімовірніші ті варіанти стану, 
які при даному комплексі умов забезпечують функціонування системи в 
цілому. 

Соціально-економічні системи надзвичайно складні й постійно 
перебувають у русі. Будь-який суб'єкт господарювання (фірма, сектор 
економіки, регіон) виявляється неодмінним елементом різного роду 
взаємодіючих підсистем із розгалуженою мережею прямих і зворотних зв'язків, 
зі складними механізмами саморегулювання і пристосування до мінливих умов. 
Складність системи та істотність зовнішнього впливу призводять до 
невизначеності та непередбачуваності її поведінки. Задавши початкові умови, 
ніколи не можна точно передбачити, в який стан вона перейде. Висновки можна 
зробити лише з певною імовірністю. 

Отже, будь-яка соціально-економічна дійсність мінлива, різноманітна та 
складна, а ознаки, що характеризують окремі її властивості, є випадковими 
величинами зі своїми функціями розподілу. Цим визначається можливість і 
необхідність вивчення соціально-економічних явищ і процесів із 
використанням методів статистики. 
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Система показників статистики якості покликана дати усесторонню 
характеристику споживних властивостей товару, його соціальної, галузевої та 
міжгалузевої структур, розміщення, темпів зростання, досягнутого рівня якості. 

Метод статистики, як і будь-який інший науковий метод, ґрунтується на 
поєднанні аналізу і синтезу. Аналізуючи масові соціально-економічні явища, 
статистика, з одного боку, виявляє в них схожі риси і відмінності, за якими 
виокремлює різні групи (типи) явищ, вивчає їх особливості, а з іншого – 
узагальнює інформацію за цими групами (типами) і в цілому по об'єкту 
дослідження. 

Управління будь-яким об’єктом можливе лише за умови кількісної 
характеристики його параметрів, що забезпечує можливість їх співставлення із 
заданими значеннями, порівняння у просторі або в часі та дозволяє виявляти 
результати завданого на об’єкт впливу. Таким чином, першим кроком в 
ефективному управлінні якістю є вимірювання значень певних ознак для 
виготовлених одиниць продукції.  

Соціально-економічні явища динамічні, вони безперервно змінюються і 
розвиваються. У зв’язку з цим статистика вивчає їх у розвитку, оцінює 
інтенсивність динаміки та структурних зрушень, виявляє закономірності 
розвитку. 

Згідно з принципами діалектичної логіки статистика розглядає соціально-
економічне явище не ізольовано, а в його різносторонніх зв'язках з іншими 
явищами та зовнішнім середовищем, виявляє фактори, що спричинюють зміни 
в цих явищах. Однак на відміну від природничих наук, де можна простежити 
взаємозв'язки за допомогою спеціально виконаних експериментів, у соціально-
економічних дослідженнях спостерігати перебіг процесу в чистому вигляді 
неможливо. Статистика замість мікроскопа, радіотелескопа чи інших технічних 
засобів пізнання, властивих методам природничих наук, застосовує метод 
наукової абстракції. Він означає абстрагування наших уявлень про процеси, що 
вивчаються, від випадкового, перехідного, одиничного і виділення в них 
типового, стійкого. Саме завдяки абстракції вдається проникати у внутрішній 
зміст явищ і процесів, розкривати їх сутність. Ступінь абстракції диктується 
специфікою предмета дослідження і метою дослідження. 

Особливості статистичної методології пов'язані з точним вимірюванням і 
кількісним описом масових суспільних явищ, використанням узагальнюючих 
показників для характеристики об'єктивно існуючих закономірностей. 
Можливість отримати за допомогою статистики об'єктивне відображення 
дійсності та виявити закономірності, притаманні досліджуваним явищам у 
даних умовах, пов'язані з особливою природою статистичних показників. Вони 
характеризують не окремі випадки досліджуваного явища, а певним чином 
окреслені маси, групи, сукупності випадків. Показники, що характеризують 
масові суспільні явища, не можуть бути встановлені безпосереднім 
вимірюванням. Скажімо, не можна безпосередньо виміряти національне 
багатство чи зовнішньоекономічну позицію країни. Щоб визначити певний 
статистичний показник, необхідно врахувати велику кількість випадків і 
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узагальнити ці дані. Через це статистичні показники називаються 
узагальнюючими і завдяки тому, що спираються не на окремі факти, а на їх 
сукупність, мають безперечну доказову силу. 

Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші закономірності 
соціально-економічних явищ створюється, передається і зберігається у вигляді 
статистичних показників. Для органів управління будь-якого рівня – від 
маленької фірми до компанії-гіганта – статистичні показники мають таке саме 
значення, як зір, слух, дотик і нюх для людини. Спроба управляти суспільними 
явищами і процесами, не спираючись на статистичні дані, – це шлях до 
соціальної, економічної, екологічної катастрофи. 

Із філософської точки зору статистичний показник – це міра, що 
поєднує якісне і кількісне відображення певної властивості соціально-
економічного явища чи процесу. Якісний зміст показника визначається 
сутністю явища і виявляється в його назві: народжуваність, урожайність, 
прибутковість тощо. Кількісну сторону представляють число та його вимірник. 
Оскільки соціально-економічні явища вивчаються в конкретних умовах 
простору й часу, будь-який показник визначається за цими атрибутами.  

Показники розрізняються за своєю аналітичною функцією. Одні 
характеризують масштаби явищ, інші – структуру сукупності та 
збалансованість окремих її складових, треті – поширеність явищ чи 
інтенсивність їх розвитку. 

Масштаби, розміри соціально-економічних явищ характеризуються 
абсолютними величинами, кожна з яких має свою одиницю вимірювання: 
штуки, тонни, кіловати, людино-години, гривні тощо. Вибір одиниці 
вимірювання залежить від природи, матеріального змісту явища, конкретних 
завдань дослідження та практичної доцільності. 

Ознака якості – це кількісна чи якісна властивість, яка дозволяє 
розрізняти одиниці сукупності. Надання кількісної характеристики ознаці 
якості конкретної одиниці вимірюваної сукупності має назву виміру. 
Діяльність, яка забезпечує збір окремих одиниць продукції, їх кількісний вимір 
за однією чи кількома ознаками і реєстрацію отриманих результатів, 
називається статистичним спостереженням. 

Кожну одиницю досліджуваної сукупності можливо охарактеризувати за 
допомогою атрибутивної (такої, яка визначається описово) чи кількісної 
ознаки. Так, наявність шорсткості поверхні чи плям на окремому виробі – це 
атрибутивна ознака, їх кількість – кількісна. 

Здійснюючи підрахунок кількості невідповідностей для окремої одиниці 
продукції, можливо здійснити кількісну оцінку її якості. Аналогічно на основі 
підрахунку кількості одиниць сукупності, які мають певний атрибут, можливо 
надати кількісну оцінку якості всієї сукупності. 

Кількісні ознаки характеризують довжину, вагу одиниці продукції, 
концентрацію речовини, час обслуговування та інші параметри товару чи 
послуги. Вони можуть бути дискретними і безперервними (інтервальними). 
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Конкретне набуття ознакою певного числового значення називається 
значенням ознаки. 

Унаслідок дії різноманітних чинників значення ознак окремих одиниць 
виготовленої продукції чи наданої послуги відрізнятимуться одна від одної. 
Відхилення можуть бути між значеннями ознак одного виробу, між кількома 
виробами з різних сукупностей і між виробами чи послугами, створеними в 
різні моменти часу. Відмінності можуть бути значними й одразу помітними, 
або ж такими, які можливо визначити тільки за допомогою спеціальних 
вимірювальних пристроїв, але вони матимуть місце в будь-якому разі. 
Можливість їх встановлення визначається лише здатністю вимірювальної 
техніки. Головними чинниками таких відхилень, що мають назву варіації, є: 

1. Персонал. 
2. Обладнання та устаткування. 
3. Сировина та використовувані матеріали. 
4. Методи та технології. 
5. Вимірювальні системи. 
6. Навколишнє середовище. 
Набуття ознакою певного значення визначається впливом 

вищезазначених факторів і в кожному конкретному випадку є заздалегідь 
невизначеним або випадковим. Ознака, значення якої змінюється від одного 
спостереження до іншого випадковим чином, називається випадковою або 
стохастичною. 

Кількість разів, із якою відповідні значення зустрічаються в 
досліджуваній сукупності, називається частотою. 

Перелік усіх можливих варіант значень ознаки і відповідних їм частот має 
назву ряду розподілу або розподілу сукупності. 

З метою підвищення наочності й інформативності ряд розподілу значень 
ознаки може бути представлений у табличному чи графічному вигляді. 

Для кількісної характеристики сукупності всіх значень ознаки якості 
використовуються відповідні статистичні методи. Найбільш поширеним із них 
є метод середніх величин. 

Один із найпростіших статистичних методів, який дає можливість 
кількісно охарактеризувати якість товарів чи послуг, – це метод середніх 
величин. Середня величина є значенням, яке дає узагальнюючу характеристику 
певному явищу, процесу. Середня величина дозволяє представити однією 
цифрою певну ознаку якості, відображаючи при цьому її основні властивості. 
Залежно від взаємовідносин між індивідуальними значеннями розрізняють різні 
види середніх величин. До найбільш вживаних належать: середня арифметична 
проста та зважена; середня геометрична; середня хронологічна. 

Середня арифметична проста для певної сукупності визначається за 
формулою 
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де  х1, х2, …, хn – значення ознаки, яка досліджується;  
n – кількість спостережень. 

Значення, яких може набувати певна ознака, називаються її варіантами. 
Якщо певні значення ознаки зустрічаються не один раз, то їх можна 

згрупувати і розраховувати середнє значення ознаки як середню арифметичну 
зважену, надаючи кожній варіанті ознаки вагу відповідно до частоти її появи: 
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де f1, f2, …, fn – кількість разів, із якою зустрічається в сукупності відповідне 
значення ознаки (частота). 

Наведені в певному порядку варіанти досліджуваної ознаки та відповідні 
їм частоти називаються рядом розподілу ознаки. 

Якщо узагальнююча величина формується як добуток індивідуальних 
значень, тоді середнє значення ознаки визначається за формулою середньої 
геометричної: 
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Якщо значення ознаки наводяться через рівні проміжки часу, то 
користуються середньою хронологічною: 
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де п – кількість моментів спостережень. 

Крім власне середніх величин, узагальнюючу характеристику певній 
ознаці якості можна надати ще за допомогою двох величин. Вони називаються 
мода і медіана. 

Мода (Мо) – це найпоширеніше значення ознаки, тобто варіанта, яка в 
ряду розподілу має найбільшу частоту. 

В інтервальному ряду за найбільшою частотою визначається модальний 
інтервал. Значення моди обчислюється за формулою: 
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де xo – нижня межа модального інтервалу;  

h – широта модального інтервалу відповідно;  

omf ,
,1−omf  1+omf  – частоти модального інтервалу, інтервалу перед 

модальним та інтервалу, наступного після модального, відповідно. 
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Медіана (Ме) – це варіанта, яка припадає на середину впорядкованого 
ряду розподілу і ділить його на дві рівні за обсягом частини. В інтервальному 
ряді медіанний інтервал визначається з умови  
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де  Sj – кумулятивна частота. 

Значення медіани визначається за формулою 
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де x0 – нижня межа медіанного інтервалу; 
h – ширина медіанного інтервалу;  
fme –  частота медіанного інтервалу; 

1−mefS
– кумулятивна частота попереднього до медіанного інтервалу. 

Приклад 1. На підприємстві заміряють довжину певного елемента 
виробу, який є важливим для замовника. Результати спостережень наведено в 
табл. 1.3.  

Потрібно визначити середній розмір елементу виробу.  
Алгоритм розв'язку задачі. Скористаємося формулою середньої 

арифметичної простої: 
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Таблиця 1.3 
Результати спостережень 

Замір довжини, № Результат заміру, мм 

1 10,025 
2 10,023 
3 10,027 
4 10,022 
5 10,024 
6 10,023 
7 10,026 
8 10,024 
9 10,025 
10 10,023 

Усього 100,242 
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Приклад 2. На підприємстві збирають дані про кількість дефектів у 

партіях виготовленої продукції. За результатами попереднього місяця одержано 
дані, наведені в табл. 1.4. 

Керівництво підприємства бажає знати середню кількість дефектів в 
окремій партії продукції. 

 
Таблиця 1.4 

Кількість дефектів в партіях товару для відправки споживачам 

№ з/п Кількість дефектів у партії Кількість партій продукції 

1 1 17 
2 2 8 
3 3 6 
4 4 5 
5 5 4 

Усього — 40 
 
Алгоритм розв'язку задачі. Скористаємося формулою середньої 

арифметичної зваженої: 
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Отже, середня кількість дефектів на партію продукції становить 2,275 од. 
Приклад 3. Керівництво фірми вирішило визначити кількість дефектів, 

що  в середньому утворюється під час однієї зміни. З цією метою було зібрано 
дані про кількість дефектів за останні 100 змін. Результати дослідження і 
розрахунки, потрібні для визначення середньої кількості дефектів, наведено в 
табл. 1.5. 

Алгоритм розв'язку задачі. Оскільки кількість змін, під час яких була 
відповідна кількість дефектів (частоти), відома, то скористаємося формулою 
середньої арифметичної зваженої. Слід звернути увагу на те, що кількість 
дефектів подано у вигляді інтервалів. 

У зв'язку з цим як індивідуальні спостереження (варіанти ознаки) 
візьмемо середину кожного інтервалу кількості дефектів (серединну варіанту). 
Вона знаходиться як сума меж інтервалу, поділена на 2. 
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Таблиця 1.5 
Визначення середньої кількості дефектів за зміну 

№  
з/п 

Кількість дефектів 
за зміну 

Кількість змін, під час яких 
трапилася відповідна  

кількість дефектів 

Серединна 
варіанта 

x× f 

1 1-3 36 2 72 
2 3-5 18 4 88 
3 5-7 15 6 90 
4 7-9 12 8 104 
5 9-11 9 10 90 
6 11 і більше 4 12 60 
 Усього 100 — 504 

 
Серединні варіанти для кожного інтервалу наведено у відповідній графі 

таблиці. Далі для розрахунку середньої визначаємо добуток кожної варіанти на 
відповідну їй частоту, які наведено у графі (x× f) таблиці. 

Тоді середня кількість дефектів за зміну становитиме  
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Отже, середня кількість дефектів за зміну становить 5,04 од. 
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РОЗДІЛ 2 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1. Види та джерела наукової інформації 
 
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, коли темпи 

накопичення і передачі інформації зростають, виникло протиріччя між 
виробництвом інформації та можливостями її споживання, переробки і 
використання. Потрібні відповідні методики орієнтації наукових працівників на 
найбільш продуктивний пошук і використання відповідних інформаційних 
матеріалів.  

Слово «інформація» в перекладі з латинського означає роз'яснення. 
Роз'яснення – це відомості про довкілля, про процеси, які здійснюються в 
ньому, про події і стан, що сприймаються людьми, які керують системами. Це 
одне із загальних понять науки, що означає певні відомості, сукупність якихось 
даних, знань, детальна, систематизована подача певного відібраного матеріалу, 
але без будь-якого аналізу. 

Система інформаційного забезпечення наукових досліджень включає три 
компоненти (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Компоненти системи інформаційного забезпечення 
наукових досліджень 

 
Щоб забезпечити конкретне наукове дослідження інформацією, потрібно, 

передусім, на змістовно-теоретичному рівні чітко визначити необхідний обсяг і 
структуру інформації, встановити її джерела, знати доступ до наявних 
інформаційних ресурсів. 
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Інформаційні ресурси – це сукупності інформаційних матеріалів – 
документів і масивів інформації у формі публікацій, наукових звітів, 
електронних записів (баз даних). Структурною одиницею інформаційного 
ресурсу є науковий документ, тобто матеріальний об'єкт, який містить науково-
технічну інформацію і призначений для її збереження та використання. 

Документи поділяються на первинні та вторинні. Первинні 
(фактографічні) документи містять безпосередньо результати наукових 
досліджень, проектно-конструкторських робіт, виробничої діяльності тощо, 
вторинні (бібліографічні) – це результати аналітико-синтетичної та логічної 
переробки первинних документів. 

Науковий документ – це матеріальний об'єкт, що містить науково-
технічну інформацію і призначений для її зберігання та використання. 

Залежно від способу надання інформації розрізняють документи:  
1) текстові (книги, журнали, звіти тощо);  
2) графічні (креслення, схеми, діаграми);  
3) аудіовізуальні (звукозаписи, кіно- і відеофільми, компакт-диски); 
4) машиночитані (наприклад на мікрофотоносіях або електронні – на 

дискетах або CD) тощо. 
Носіями первинної інформації є книги (підручники, посібники, 

монографії), періодичні друковані видання (журнали, наукові праці, бюлетені), 
оптичні компакт-диски (CD-ROM), нормативні документи, а також 
неопубліковані матеріали: депоновані рукописи, дисертації, наукові звіти (про 
НДР), матеріали нарад, доповіді з окремих галузей науки тощо. 

За всю історію людства накопичено величезний обсяг первинних 
документів. За даними ЮНЕСКО, світовий фонд науково-технічної літератури 
перевищує 200 млрд назв. Крім того, зберігаються мільйони неопублікованих 
документів. Користуватися таким інформаційним фондом досить важко, а то й 
неможливо. Роль путівника у цьому неосяжному океані інформації виконують 
вторинні документи, які оперативно й лаконічно або розгорнуто інформують 
користувачів про наявність та зміст опублікованих і неопублікованих 
документів. Це друковані картки, покажчики, реферативні журнали, експрес-
інформація, аналітичні довідки, огляди тощо. 

Книги – неперіодичні текстові видання обсягом понад 48 сторінок. 
Брошури – неперіодичні текстові видання обсягом понад чотири, але не більше 
48 сторінок. Книги і брошури поділяються на наукові, учбові, науково-
популярні, офіційно-документальні, можуть бути за окремими галузями науки і 
науковими дисциплінами. Серед книг і брошур важливе наукове значення 
мають монографії, що містять всесторонні дослідження однієї проблеми або 
теми і належать одному або кільком авторам. Збірки наукових праць  містять 
ряд творів одного або кількох авторів, реферати і різні офіційні або наукові 
матеріали. 

Для навчальних цілей видаються  підручники і навчальні посібники. Це 
неперіодичні видання, що містять систематизовані відомості наукового і 
прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення. 
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Офіційні видання – ті, що публікуються від імені державних або 
громадських організацій. Містять матеріали законодавчого, нормативного або 
директивного характеру (закони України, ДСТУ та ін.).  

Стандарт – нормативно-технічний документ, що встановлює комплекс 
норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації та затверджений компетентним 
органом. 

Періодичні видання є найбільш оперативними джерелами інформації. 
Вони виходять через певні проміжки часу, постійним числом номерів. Це 
газети і журнали. До періодичних також відносять видання, що продовжуються, 
виходять через невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу. Це 
збірки наукових праць інститутів, ВНЗ, наукових товариств, публіковані під 
загальним заголовком (наприклад «Товарознавство та інновації», «Вісник. 
Технічні науки»). 

Патентна документація – сукупність документів, що містять відомості 
про відкриття, винаходи й інші види промислової власності, а також про 
охорону прав винахідників. Патентна інформація має високий ступінь 
достовірності, оскільки піддається ретельній експертизі на новизну і 
корисність. 

Первинні не публіковані документи можуть бути розмножені в 
необхідній кількості екземплярів і користуватися правами видань: науково-
технічні звіти, дисертації, депоновані рукописи, наукові переклади тощо 
(рукописи не належать до наукових документів, оскільки є проміжним етапом 
поліграфічного процесу). 

Вторинні документи надають відомості про стан, тенденції та прогнози 
розвитку досліджуваної проблеми чи певної галузі знань, критичні оцінки, 
висновки, пропозиції з посиланнями на першоджерела. Це надає можливість 
користувачу безперервно стежити за появою нової інформації, здійснювати 
діагностику та прогнозувати розвиток предметних галузей, визначати шляхи 
вирішення проблемних ситуацій в усіх сферах діяльності суспільства. 

У довідкових виданнях (довідниках, словниках) містяться результати 
теоретичних узагальнень, різні величини та їх значення, матеріали виробничого 
характеру (наприклад «Довідник товарознавця»). 

В оглядових виданнях міститься концентрована інформація, отримана в 
результаті відбору, систематизації та логічного узагальнення відомостей із 
великої кількості першоджерел з певної теми за певний проміжок часу. 
Розрізняють огляди аналітичні (містять аргументовану оцінку інформації, 
рекомендації щодо її використання) і реферативні (мають більш описовий 
характер). 

Реферативні видання: реферативні журнали (РЖ), реферативні збірки – 
містять скорочений виклад первинного документа або його частини з 
основними фактичними відомостями і висновками. РЖ – це періодичне видання 
журнальної форми, що містить реферати опублікованих документів; 
реферативна збірка – це періодичне, таке, що продовжується, або неперіодичне 
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видання, яке містить реферати неопублікованих документів (у них допускається 
включати реферати опублікованих зарубіжних матеріалів). 

У процесі пошуку наукових видань з теми дослідження у сфері хімічного 
складу, технологій харчових продуктів слід почати з РЖ «Хімія». Серія 19 Р-1 
«Хімія і технологія харчових продуктів». 

Бібліографічні покажчики є виданнями книжкового або журнального 
типу, що містять бібліографічні описи видань, які вийшли (облікові картки 
дисертацій, покажчики депонованих рукописів тощо).  

Кумулятивність наукової інформації. Наукова інформація має 
властивість кумулятивності, тобто зменшення її обсягу з часом шляхом 
коротшого, більш узагальненого викладу при переході від документів, що 
фіксують результати лабораторних експериментів, до наукового звіту, потім до 
статей, оглядів, монографій, підручників, довідників. У кожній подальшій ланці 
цього ланцюжка одна і та сама інформація представляється в більш 
ущільненому вигляді, оскільки в кожен подальший документ включається не 
вся створена на етапі дослідження інформація, а тільки найбільш важлива, 
актуальна. Таке подання наукової інформації у все більш ущільненому вигляді 
досягається шляхом її згортання. У процесі згортання текст не просто 
скорочується, а згортається так, щоб його можна було розгорнути на основі 
збережених ключових слів. Тому за необхідності докладнішого вивчення будь-
якого питання слід звертатися до більш ранніх наукових видань, посилання на 
які наводяться в кінці книги, статті. 

Для виробництва інформаційних продуктів і надання послуг, необхідних 
для інформаційного забезпечення, формуються спеціальні інформаційні служби 
(бібліотеки, архіви, інформаційні агенції та центри науково-технічної 
інформації). Вони здійснюють збір, збереження, пошук і поширення 
інформації, надання її на запити чи за регламентом. 

Для користувача кінцевим продуктом є інформація, яка містить відомості 
фактичного характеру. Джерела такої інформації різні: 

офіційні публікації державних органів (нормативно-правові акти, 
статистичні збірники, бюлетені, експрес-інформація); 

література ділового характеру, призначена для використання фахівцями у 
практичній діяльності (управлінська, фінансова, комерційна маркетингова, 
статистична, правова тощо); 

спеціальна література (науково-технічна, технологічна, нормативна, 
патентна документація, промислові каталоги, реєстри, кадастри, довідники 
тощо); 

наукова і навчально-методична література з різних галузей знань, 
словники, енциклопедії, бібліографічні видання; 

первинна облікова і технічна документація, бухгалтерська і статистична 
звітність; 

бази даних мережі Internet. 
Якщо інформація про об'єкт і предмет дослідження відсутня, то 

здійснюють безпосереднє спостереження. Для цього необхідно самостійно 
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спланувати обстеження: розробити програму, інструментарій, вирішити 
організаційні питання. Програмно-методологічні й організаційні питання 
статистичного спостереження розглядаються в підручниках зі статистики. 
Оскільки спостереження є досить трудомісткою процедурою, то науково-
дослідна робота студентів вищих навчальних закладів зорієнтована переважно 
на використання наявних інформаційних ресурсів. 

Доступ до інформаційних ресурсів здійснюється за допомогою різних 
програмно-методологічних і нормативно-правових інструментів. Це словники, 
тезауруси і класифікації, інструкції та методичні матеріали, статути і 
положення, схеми, описи, програмне забезпечення, Internet тощо. Кожний тип 
інформаційного продукту потребує специфічної технології отримання. 

Із посиленням впливу науки на виробництво й економіку в цілому 
зростали вимоги до інформаційного забезпечення, створювалися спеціалізовані 
організації – інститути науково-технічної інформації, аналітичні центри, 
реферативні, інформаційні та консультаційні служби, засоби тиражування і 
передачі інформації тощо. Останнім часом у практику інформаційного 
забезпечення досить стрімко впроваджуються інформаційні технології, які 
базуються на використанні комп'ютерної техніки і телекомунікацій. 
Глобальним джерелом інформації стає мережа Internet. Засновані на сучасних 
технологіях інформаційно-пошукові системи значно розширюють можливості 
інформаційного забезпечення. 

 
2.2. Пошук та накопичення наукової інформації 
 
2.2.1. Організація роботи з науковою літературою 

 
Процес ознайомлення з літературними джерелами слід починати з 

довідкової літератури (універсальні та спеціальні енциклопедії, словники-
довідники). Потім – обліково-реєстраційні видання органів науково-технічної 
інформації та бібліографічні покажчики фундаментальних бібліотек. 

Бібліотечні каталоги – це покажчики творів друку, наявних у бібліотеці, – 
набір карток, у яких містяться відомості про книги, журнали, статті тощо 
(автор, заголовок, назва журналу, вигляд, місце видання, видавництво, рік 
видання, том, номер випуску, кількість сторінок). 

Читацькі каталоги, що мають довідково-рекомендаційний характер, 
бувають трьох видів: алфавітний, систематичний і алфавітно-наочний. 

Якщо необхідно знайти видання, автор або назва якого Вам відомий, то 
слід скористатися алфавітним каталогом. 

Алфавітний каталог називається так тому, що його картки розташовані в 
алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків творів, якщо автор не 
вказаний. 

Якщо ви тільки розпочинаєте пошук літератури з конкретної теми, і не 
відомі ні назви видань, ні автори, то слід скористатися систематичним 
каталогом. Систематичний каталог є основним  у бібліотеці. Картки в ньому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

розташовані за галузями знань. Цей каталог дозволяє підібрати літературу за 
окремою галуззю знань, поступово звужуючи межі питань, що цікавлять 
дослідника. Каталог дозволяє також визначити книги, наявні в бібліотеці з 
певної теми, або дізнатися автора і точну назву книги, якщо відомий тільки її 
зміст. У систематичному каталозі відомості приведені в систему на основі 
застосування спеціальної бібліотечної класифікації. Найширше 
використовується Універсальна десяткова класифікація (УДК). 

Ключем до систематичного каталогу є алфавітно-наочний каталог. У 
ньому в алфавітному порядку перелічено найменування галузей знань, окремих 
питань і тих, по яких у відділах і підвідділах систематичного каталогу зібрана 
література, наявна в бібліотеці. 

У процесі роботи з науковою літературою необхідно скласти власну 
бібліографію за темою, що цікавить, на основі бібліотечних каталогів. Доцільно 
скласти власну бібліографію у вигляді списку або на картках, що полегшить їх 
зберігання і використання. До бібліографічного списку слід включати основну 
інформацію, що міститься на картках бібліотечних каталогів (автор, заголовок, 
назва журналу або книги, вигляд, місце видання, видавництво, рік видання, том, 
номер випуску, кількість сторінок). Крім того, необхідно коротко вказати, яка 
інформація міститься в даному джерелі. При складанні власної бібліографії 
варто уважно проглядати списки літератури, що знаходяться в кінці книг, 
статей, або літературу, вказану у виносках. Такий список допоможе студентам 
при написанні розділу «Огляд літератури» в курсовій і дипломній роботах. 

При роботі з літературою важливо правильно організувати робоче місце: 
достатнє освітлення, наявність того, що може знадобитися в процесі роботи 
(папір, письмове приладдя тощо). За наявності комп'ютера доцільно одразу 
узагальнювати і систематизувати інформацію в електронному вигляді. 

 
2.2.2. Бібліографічний пошук інформації 
 
Протягом століть інформаційне забезпечення здійснювали бібліотеки, а 

головним інструментом доступу до інформаційних ресурсів була бібліографія. 
Основа бібліографічного інформаційного пошуку – бібліотечні каталоги 
(основні й допоміжні). В основних каталогах опис літературних джерел 
формується за галузями знань (систематичні каталоги) та за алфавітом 
(прізвища авторів або назви книг). Допоміжні каталоги – це каталоги 
періодики, картотеки статей і рецензій. 

Традиційним засобом упорядкування документальних фондів є 
бібліотечно-бібліографічні класифікації. Пошук інформації здійснюється за 
допомогою інформаційно-пошукової мови – Універсальної десяткової 
класифікації (УДК), яка охоплює весь універсум знань. УДК є міжнародною 
системою класифікації творів друку і документальних матеріалів, ієрархічна її 
структура дозволяє детально подати зміст документальних фондів і забезпечує 
оперативний пошук інформації. 
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Основу структури індексів УДК становить принцип десяткових дробів, за 
яким усі галузі знань поділені на 10 основних класів, кожний клас – на 10 
розділів, а розділ – на 10 підрозділів. Кількість етапів розподілу залежить від 
необхідного ступеня деталізації. Кожна нова цифра уточнює попереднє 
значення індексу. Після кожного третього знака ставиться крапка. З метою 
подальшої деталізації до основного індексу приєднуються нові цифри за 
допомогою таких символів, як: крапка, дужки, дефіс, лапки тощо. Нові цифри 
уточнюють, звужують тему, що забезпечує досить швидкий пошук інформації 
для будь-якої вузькоспеціалізованої теми. 

Перша цифра індексу УДК – клас галузі знань, наприклад: 0 – загальний 
відділ, 1 – філософія, психологія, 3 – суспільні науки; 5 – математика та 
природничі науки; 6 – прикладні науки, медицина, техніка і т.д. Подальшу 
деталізацію розглянемо на прикладі конкретного індексу УДК 339.187.2: 

3 – суспільні науки; 
33 – економіка; 
339 – торгівля; 
339.1 – загальні питання торгівлі, ринок; 
339.18 – економічні аспекти торгівлі; 
339.187 – продаж; 
339.18712 – продаж, що стимулює попит. 
Якщо інструментом стимулювання продажу є реклама (індекс 659.1), то 

індекси продажу і реклами об'єднуються за допомогою знака відношення (:), 
тоді індекс УДК матиме таку структуру: 339.187.2:659.1. 

Вторинні, інформаційні документи – це бібліографічні й реферативні 
видання, метою яких є оперативна інформація як про самі публікації, так і про 
їх зміст. Такі документи у друкованому чи електронному вигляді видають 
інститути, служби науково-технічної інформації (НТІ), центри інформації, 
бібліотеки. В Україні це: Книжкова палата України, Український інститут 
науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), Національна 
бібліотека ім. В.І. Вернадського та інші бібліотечно-інформаційні установи 
загальнодержавного або регіонального рівня. 

На бібліографічні видання покладається сигнальна функція. 
Бібліографічні покажчики сповіщають про появу інформаційного документа і 
дають традиційний бібліографічний його опис згідно з чинними стандартами. 
Реферативні видання (журнали, збірники, експрес-інформація, інформаційні 
листки), окрім бібліографічних описів, містять реферати опублікованих і 
неопублікованих документів, що значно полегшує ідентифікацію і пошук 
необхідних літературних джерел інформації. 

Значну допомогу для пошуку й аналізу літературних джерел надає 
ретроспективна бібліографія. Це тематичні покажчики та огляди, каталоги, 
прайс-листи видавництв тощо. Основне їх призначення – поширювати 
бібліографічну інформацію про опубліковані документи за певний час у 
минулому. Особливим видом ретроспективної бібліографії є книжкові та 
пристатейні списки літературних джерел. 
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Разом з інформаційними виданнями для пошуку літературних джерел 
можна використовувати інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних, 
Internet. У процесі бібліографічного пошуку літератури одразу ж необхідно 
складати бібліографічний опис дібраних видань. Порядок складання 
бібліографії наведено в розділі 6. 

Вивчення літературних джерел необхідно починати з фундаментальних 
робіт і рухатися від загального до часткового, від базових положень до більш 
конкретних. Щодо хронологічного порядку видання літературних джерел, то 
спершу вивчають останні публікації, а потім – більш віддалені в часі. Щоб 
оперативно одержати необхідну інформацію з літературного джерела, його 
вивчення доцільно здійснювати поетапно. 

Спершу необхідно ознайомитися з інформаційним документом у цілому: 
вивчити його зміст та вступ (передмову). Далі слід вибірково переглянути 
матеріали тих розділів, які становлять інтерес, скажімо, ілюстративні матеріали, 
перші речення абзаців, висновки. Якщо переглянуті матеріали стосуються теми 
дослідження, то розділ доцільно уважно прочитати, критично оцінити 
прочитане і занотувати найцікавіші положення як фрагменти майбутньої 
роботи. На останньому етапі з таких фрагментів формується конспект роботи – 
зв'язний і стислий виклад своїми словами опрацьованого матеріалу. За 
наявності дискусійних питань необхідно висвітлити позиції авторів, дати 
критичну оцінку різних точок зору і висловити власну думку. 

 
2.2.3. Пошук інформації в мережі Internet 

 
Останніми роками набуло поширення таке глобальне джерело інформації, 

як Інтернет. Використовуючи систему пошуку або знаючи конкретні адреси 
сайтів, можна одержати велику кількість інформації щодо питання, яке 
цікавить, або теми дослідження.  

Internet – всесвітня (глобальна) інформаційна мережа, яка з'єднує 
мільйони комп'ютерів (серверів) з метою спільного використання 
інформаційних ресурсів. Інформація в Internet організована у вигляді 
комп'ютерних файлів, які називаються web-сторінками. Сукупність пов'язаних 
між собою web-сторінок, створених конкретною особою чи організацією, 
утворюють web-сайт. Зараз це основний і найбільш поширений тип 
інформаційних ресурсів в Internet. 

Комп'ютерні файли можуть містити різні типи інформації: тексти, подані 
символами (літерами, цифрами, розділовими знаками тощо), графічні 
зображення, повідомлення електронної пошти, комп'ютерні програми тощо. 
Інформаційна служба пошуку необхідних даних – World Wide Web (скорочено 
www) – ґрунтується на гіпертекстовій логіці перегляду документів, за якою 
web-сторінка містить посилання (links) на інші сторінки чи інформаційні 
ресурси. 

Для доступу до web використовується спеціальна програма – браузер. 
Щоразу, коли здійснюється запит web-сторінки, браузер встановлює зв'язок з 
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відповідним web-сервером, запитує копію цієї сторінки, і коли інформація 
надходить, автоматично її відображає. З-поміж існуючих у Мережі браузерів 
найпоширенішими є Internet Explorer, Google та Opera. 

Порядок роботи Internet регламентують певні стандартні правила 
передачі інформації – протоколи. Особливості користування Internet викладено 
в джерелі [6]. 

Застосовуючи спеціальні пошукові засоби, користувач може самостійно з 
клавіатури свого комп'ютера вводити запити в інтерактивному режимі, 
аналізувати результати пошуку, здійснювати перехід до інших ресурсів. 
Інформаційні ресурси Internet набувають різних форм, зокрема, популярними 
стають каталоги, чати і конференції. Стрімко зростає кількість користувачів 
Internet. Проте, незважаючи на цей феномен, значення документальних джерел 
не знижується і потреба в них не зменшується. 

 
2.3. Формування інформаційної бази дослідження 
 
Поняття «інформаційна база» означає набір даних, систематизованих за 

певними ознаками, а формування інформаційної бази становить 
цілеспрямований добір відповідних інформативних показників – основного 
матеріалу для теоретичних узагальнень, аналізу, планування та прийняття 
оперативних і стратегічних рішень. 

У наукових дослідженнях з товарознавства використовують два основних 
види даних: структурні та часові ряди. До першого виду належать сукупності 
одиниць (країн, регіонів, суб'єктів господарювання тощо), властивості яких 
характеризуються станом на певний момент чи за певний інтервал часу. Другим 
видом є ряди даних, що характеризують зміну показників одного і того самого 
об'єкта в часі (динамічні ряди). 

Велике значення у наукових дослідженнях з товарознавства приділяють 
спостереженню.  

У практичній діяльності здійснення процесу спостереження, яке б 
охоплювало всі елементи сукупності, часто є неможливим. Причини цього 
можуть бути різними: труднощі з отриманням потрібної інформації по всіх 
одиницях сукупності; властивості об'єкта дослідження; витрати, спричинені 
дослідженням кожної одиниці сукупності тощо. У зв'язку з цим для збору 
необхідної інформації застосовують вибіркове спостереження. 

Вибірковим називається вид несуцільного спостереження, за 
характеристиками відібраної частини одиниць якого судять про всю сукупність. 

Сукупність, з якої відбираються елементи для обстеження, називають 
генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, – вибірковою. 
Оскільки вибіркова сукупність неточно відтворює структуру генеральної, то 
вибіркові характеристики не збігаються з характеристиками генеральної 
сукупності. Розбіжності між ними називають похибками репрезентативності. 
За причинами виникнення ці похибки поділяються на систематичні 
(тенденційні) та випадкові. Систематичні похибки виникають, коли при 
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формуванні вибіркової сукупності порушується принцип випадковості вибору 
(упереджений вибір елементів, недосконала основа вибірки тощо). Випадкові 
похибки – це такі, які неминуче виникають і при дотриманні принципу 
випадковості відбору. Вони не мають тенденційного характеру і не призводять 
до зміщення узагальнюючих показників генеральної сукупності. 

Головне завдання при організації вибіркового обстеження полягає в 
запобіганні виникненню систематичних похибок. Що стосується випадкових 
похибок, то їх уникнути неможливо, проте на основі теорії вибіркового методу 
можна визначити їх розмір і по можливості регулювати. 

У практиці вибіркових спостережень використовують два типи 
вибіркових оцінок: точкові та інтервальні. Точкова оцінка – це значення 
параметра за даними вибірки: вибіркова середня х або вибіркова частка р. 

Інтервальна оцінка – це інтервал значень параметра, розрахований за 
даними вибірки для певної імовірності, тобто довірчий інтервал. На основі 
точкового параметра вибіркової сукупності можливо визначити інтервальний 
параметр генеральної сукупності. 

Для генеральної середньої довірчий інтервал для певного рівня 
ймовірності визначається за формулою 
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де х – вибіркова середня певної ознаки; 

р – вибіркова частка певної ознаки;  
µ – генеральна середня (середня генеральної сукупності); 
W – генеральна частка (частка генеральної сукупності); 
t – коефіцієнт кратності помилки або коефіцієнт довіри; 

n

σ  – середня помилка вибірки для оцінки генеральної середньої;  

( )
n

pp −1
– середня помилка вибірки для частки. 

Дисперсія вибіркових середніх у п разів менша від дисперсії ознаки в 
генеральній сукупності. 

Коефіцієнт кратності помилки залежить від імовірності того, з якою 
надійністю потрібно визначити межі генеральної сукупності. Він визначається 
на основі характеристики функції щільності нормального розподілу. 
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Добуток середньої помилки вибірки на коефіцієнт довіри має назву 
граничної помилки вибірки і позначається: 
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для частки. 

 
У практичній діяльності важливе значення має встановлення обсягу 

вибірки, достатнього для представлення вибірковими оцінками властивостей 
генеральної сукупності. Обсяг вибірки визначається за формулою 
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Дисперсія визначається або за результатами попередніх досліджень, або 

(коли відомі межі варіації ознаки) з урахуванням того, що приблизно 99,7% 
усієї сукупності перебувають в інтервалі σ3±x . В останньому випадку 
користуються формулою 

( ).
6

1
minmax xx −=σ  

Для альтернативної ознаки, коли відсутня інформація про структуру 
сукупності, умовно вважають, що частка 0,5, і дисперсія набуває максимально 

можливого значення 
2σ  = 0,5 (1-0,5) = 0,25. 

Приклад 1. Проведено вибіркове дослідження 25 пакетиків із чаєм. 
Визначено вагу чайного листа, що знаходиться в кожному пакетику. З 
імовірністю 0,997 потрібно визначити вагу чайного листа в продукції.  

Вибіркова середня вага чаю в пакетику становить: 
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На основі даних визначаємо дисперсію вибіркових даних: 
 

2σ =0,340. 
 

Для визначення меж ваги чаю в генеральній сукупності знаходимо 
середню помилку вибірки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

.116,0
25

340,02

==
n

σ
 

 
Для ймовірності 0,997 визначаємо граничну помилку вибірки. Оскільки 

ймовірність дорівнює 0,997, то коефіцієнт кратності помилки (коефіцієнт 
довіри) дорівнює 3. 
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Таким чином, середня вага чаю в пакетику для всієї виготовленої за даних 

умов виробництва продукції перебуває в межах: 
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тобто в межах від 99,708 до 100,404 г. 

Результати спостереження наведено в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 
Результати вибіркового спостереження ваги чайного листа  

в пакетиках 
№ пакета Вага, г № пакета Вага, г № пакета Вага, г 

1 100,6 9 101,1 18 99,9 
2 101,3 10 100,3 19 100,5 
3 99,6 11 100,1 20 99,5 
4 100,5 12 99,6 21 100,1 
5 99,9 13 99,2 22 100,4 
6 99,5 14 99,4 23 101,1 
7 100,4 15 99,4 24 99,9 
8 100,5 16 99,6 25 99,7 
— — 17 99,3 Усього 2504,01 
 
Приклад 2. На основі попередніх даних про вагу чаю (таблиця 2.1) 

визначимо частку пакетиків у всій продукції, вага чаю в яких перевищує 
100,00 г. 

Розв'язок. Визначимо вибіркову частку пакетиків, вага чаю в яких 
перевищує 100,00 г. У вибірці таких пакетиків 12. Тому вибіркова частка 
становить: 
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Дисперсія частки становить: 
 

( ) ( ) .2496,048,0148,012 =−=−= ppσ  
 
Для ймовірності 0,954 коефіцієнт довіри дорівнює 2, тому гранична 

помилка вибірки становить: 
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Частка генеральної сукупності для пакетиків із вагою чаю більше 100,00 г 

перебуває в межах 
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тобто від 0,380 до 0,579. 

Приклад 3. Потрібно визначити обсяг вибірки, щоб з імовірністю 0,954 
гранична помилка вибірки не перевищувала 0,350. Із попередніх досліджень 
відомо, що дисперсія дорівнює 0,340. 

Розв'язок. Безпосередньо скористаємося формулою для знаходження 
мінімально достатнього обсягу вибірки: 
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Отже, для знаходження характеристик генеральної сукупності за 

зазначених умов достатньо відібрати 4 одиниці продукції: 
Приклад 4. Для визначення ставлення покупців до рівня якості 

обслуговування в магазині потрібно провести вибіркове дослідження. Покупці 
оцінюють рівень обслуговування за 7-бальною шкалою (1 – дуже погано, 7 – 
дуже добре). З рівнем імовірності 0,954 потрібні визначити обсяг вибірки для 
випадку, щоб гранична помилка не перевищувала 0,25 бала. 

Розв'язок. За результатами попереднього дослідження відомо, ще 
стандартне відхилення оцінок покупців складає 1,45 бала. Тому 
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Таким чином, для одержання репрезентативних даних із заданою 
точністю необхідно провести анкетування серед 135 відвідувачів магазину. 
 

 
2.4. Особливості збору інформації на торговельних підприємствах 

 
У дослідженнях, пов'язаних із товарознавством і експертизою товарів, 

використовуються такі джерела інформації:  
спеціальна наукова література;  
література з узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду (періодичні 

видання);  
публіковані (непубліковані) матеріали державної статистики;  
дані оперативного обліку і звітності торговельних організацій;  
результати соціологічних опитувань споживачів, що проводяться 

безпосередньо студентами або іншими дослідниками;  
матеріали, що отримуються в процесі безпосереднього (або анкетного) 

обстеження торговельних підприємств (ТП) і торговельних організацій (ТО). 
Найбільший інтерес для товарознавців становить таке джерело 

інформації, як торговельне підприємство (організація), оскільки початковий 
матеріал може бути підпорядкований цілям і завданням дослідження, треба 
тільки вміти правильно вилучати потрібну інформацію. 

При організації збору інформації на торговельних підприємствах (в 
організаціях) слід звернути увагу на такі моменти: 

правильний вибір об'єктів дослідження; 
обґрунтоване визначення показників, що підлягають збору; 
розробка методик одержання окремих показників; 
правильне документальне оформлення даних дослідження. 
Однією з основних вимог, що пред'являються до вибору об'єктів 

дослідження, є забезпечення достатньої кількісної показності. Кількісна 
показність об'єктів дослідження визначається за допомогою спеціальних 
формул, заснованих на різному ступені достовірності відповідності одержаних 
даних даним генеральної сукупності.  

До об'єктів дослідження також пред'являються і певні якісні вимоги, що 
визначаються завданнями дослідження. 

Завдання можуть бути класифіковані таким чином: 
1. З точки зору спрямованості дослідження одержана інформація має бути 

використана для: 
а) загальної характеристики діяльності підприємства; 
б) розробки рекомендацій, спрямованих на досягнення кращих 

результатів діяльності (отриманих іншими підприємствами, що успішно 
здійснюють свою діяльність на ринку міста); 

в) прогнозування окремих показників. 
2. З точки зору глибини і широти дослідження одержана інформація має: 
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а) охоплювати всі основні сторони діяльності торговельного 
підприємства; 

б) вичерпно охоплювати окремі сторони діяльності підприємства. 
Якщо отриману інформацію намічено використовувати для 

характеристики загальної діяльності торговельного підприємства (п. 1.а), то 
вибрані об'єкти дослідження мають за своїми параметрами відповідати в 
середньому аналогічним параметрам усієї генеральної сукупності. Перелік 
таких параметрів визначається ступенем їх впливу на динаміку досліджуваних 
показників.  

Наприклад, при вивченні ефективності використання торговельної площі 
в магазинах міста об'єкти дослідження повинні забезпечувати показність 
магазинів з позиції різних форм спеціалізації, розмірів торгової площі, 
вживаних методів продажів. За цими показниками вибрані об'єкти мають у 
середньому відповідати показникам усіх торговельних підприємств міста. 

Якщо одержану інформацію намічено використовувати для розробки 
рекомендацій, націлених на досягнення кращих результатів діяльності (п. 1.б), 
то спочатку проводиться попередній аналіз ряду основних показників, а потім 
відбираються для обстеження ті підприємства, які мають показники не нижче 
середньопрогресивних по торговельному підприємству, місту, області. 

Якщо одержана інформація має бути використана для прогнозування 
окремих показників (п. 1.в), то для дослідження вибираються такі магазини, які 
набувають найбільшого поширення в прогнозованому періоді. Важливу роль 
при цьому відіграє правильний підбір підприємств за формами спеціалізації, 
розмірами, методами продажу, типах будівель, результатами господарської 
діяльності. 

Наприклад, при прогнозуванні потреби в устаткуванні торговельного 
підприємства мають бути підібрані великі універмаги, універсами, 
супермаркети, гастрономи, що застосовують сучасні методи продажу і мають 
високий рівень механізації трудового процесу (наприклад штрихове кодування 
товарів, що реалізуються). 

Якщо дослідження пов'язані з аналізом усіх основних сторін діяльності 
торговельного підприємства, тобто мають комплексний характер (наприклад, 
розробка рекомендацій щодо зниження рівня витрат обігу, підвищення 
ефективності використання торгових площ тощо), то однією з вимог до вибору 
об'єктів є наявність на  торговельному підприємстві даних бухгалтерського 
обліку і статистичної звітності. Це дозволяє без особливої трудомісткості 
зібрати і залучити до дослідження ширше коло взаємопов'язаних показників. 

Разом із правильним вибором об'єктів дослідження велику роль при 
організації збору інформації на торговельному підприємстві відіграє 
визначення показників, що підлягають збору. Ця робота проводиться в декілька 
етапів.  

Етап 1. Розробляється перелік усіх початкових показників із кожного 
питання, що вивчається. При цьому важливо розмежовувати показники 
первинної інформації та вторинної (первинна – це початкова інформація, 
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вторинна – аналітична, отримана з початкової). Наприклад, аналітичний 
показник «товарообіг на 1 м2 торговельної площі» заснований на двох 
початкових показниках – «обсяг товарообігу торговельного підприємства» і 
«розмір торговельної площі магазину». 

Етап 2. Складається зведений перелік усіх початкових показників за 
темою. При цьому початкові показники, необхідні для вивчення окремих 
питань, піддаються логічному аналізу з точки зору їх повторюваності, 
взаємозв'язку і можливості отримання подальших аналітичних показників. 

Етап 3. Визначаються джерела інформації за кожним показником. При 
цьому з'ясовується, які показники можуть бути отримані за статистичними 
даними, матеріалами досліджень інших авторів тощо, а які початкові показники 
необхідно одержати в процесі обстеження. 

Одне з найбільш відповідальних завдань при зборі інформації в 
торговельній організації – розробка методик отримання окремих показників, 
яка визначається насамперед ступенем складності поставленого завдання. 

У зв'язку з цим усі початкові показники, що підлягають збору на 
торговельних підприємствах, класифікують таким чином: 

показники, що отримуються за даними статистичної звітності й 
бухгалтерського обліку (обсяг товарообігу, сума витрат обігу, сума прибутку, 
розмір торговельної площі); 

показники, що отримуються шляхом «натурного» обстеження 
підприємства (тип будівлі, режим роботи, кількість розрахункових вузлів, 
поверховість); 

показники, що отримуються шляхом проведення спеціальних обстежень 
(витрати часу покупців на здійснення покупок, структура робочого часу 
окремих категорій працівників, кількість обслужених покупців в окремі години 
торгівлі, оцінки і переваги покупців). 

 Найменш трудомістким є збір показників, що відображаються 
бухгалтерським обліком або статистичною звітністю. При зборі цих показників 
необхідно визначити джерело отримання показників (книга обліку або інша 
форма звітності), період, за який проводиться збір показників (для системи 
показників він має бути зіставним), одиницю вимірювання. Наприклад, при 
зборі показника «обсяг товарообігу магазину» необхідно вказати, за даними 
якої форми він береться, чи визначається він за місяць, квартал або рік, 
виражається в тис. грн.  

Дещо більш трудомістким є збір показників шляхом «натурного» 
обстеження. 

Наприклад, при дослідженні фактичного режиму роботи торговельного 
підприємства відображаються такі показники: години відкриття і закриття 
магазину, початок і закінчення обідньої перерви, кількість вихідних днів тощо. 
Якщо за звітний період режим роботи змінювався, то дані беруться за більшість 
робочих днів торговельного підприємства у звітному періоді. 
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Період збору показників «натурного дослідження» має бути аналогічним 
періоду, за який збираються показники статистичної звітності або 
бухгалтерського обліку. 

Найбільш трудомістким є збір показників шляхом проведення 
спеціальних досліджень. В основу розробки методики одержання показників 
при цьому мають бути покладені: визначення шляхів збору показників 
(хронометражні виміри, фотографії робочого дня, анкетне опитування), чітка 
класифікація процесів, що вивчаються, визначення кількості спостережень, що 
дозволяє дати достовірне уявлення про кожен процес або питання, що 
вивчається тощо. 

Наприклад, витрати часу покупців на очікування обслуговування в 
магазині намічено досліджувати шляхом хронометражних вимірів. З цією 
метою виконано таку класифікацію основних видів витрат часу: 

очікування консультації (від моменту підходу до продавця-консультанта 
до початку консультації); 

очікування розрахунку (від моменту підходу до розрахункового вузла до 
початку розрахунку); 

очікування отримання товару (від моменту підходу до столу видачі 
товарів або до продавця з чеком до отримання покупки). 

Виміри намічено здійснити в різних секціях торговельних підприємств 
(по 50 вимірів у кожній секції). Для вивчення максимальних показників витрат 
виміри проводять у години «пік», тобто в період найбільш інтенсивного 
купівельного потоку в магазині. 

Особливе місце в спеціальних обстеженнях займають анкетні або усні 
опитування покупців окремого або декількох торговельних підприємств, які 
торгують аналогічними товарами. 

Збір інформації на торговельних підприємствах пов'язаний з її 
правильним документальним оформленням. Спочатку необхідно обробити і 
проаналізувати зібрані матеріали. Обробка й аналіз матеріалів, зібраних у 
торговельних організаціях, здійснюються в декілька етапів.  

Етап 1. Упорядкування матеріалів. Інформація, зібрана в торговельних 
організаціях, має бути узагальнена для зручності зберігання і використання. 
Якщо проводилися дослідження по декількох торговельних організаціях, то 
весь зібраний матеріал (прайс-листи, табличні форми, схеми, фотографії) 
доцільно розмістити в певній послідовності в окремих теках із зазначенням 
назви магазину, міста. По окремому торговельному підприємству матеріали 
групуються за однорідними ознаками відповідно до плану розробки теми. Таке 
впорядкування початкових даних полегшує їх обробку. 

Етап 2. Відбір матеріалу здійснюється з точки зору можливості та 
доцільності його використання (відсівається зайве – те, що не стосується теми 
дослідження, або дані, зібрані в недостатньому обсязі). 

Етап 3. Обробка цифрових даних – складаються таблиці, графіки, 
діаграми, розраховуються відносні та середні величини, проводиться 
групування за однорідними ознаками, тобто створюється нова інформація. 
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У дослідженнях, пов'язаних із збором інформації в торговельній 
організації, особливе місце посідають табличні інформативні документи. Ці 
документи можуть бути розроблені у вигляді роздільної або зведеної табличних 
форм (табличні форми краще продумати і підготувати заздалегідь). 

Якщо перелік показників, що вивчаються, по обстежуваних 
підприємствах або організаціях порівняно невеликий, то доцільно їх збирати в 
єдиній табличній формі. Якщо ж коло показників велике, то можлива розробка 
декількох табличних форм – при цьому групування показників проводиться на 
основі окремих питань (розділів) теми або на основі характеристики окремих 
сторін діяльності організації (наприклад зведена таблиця по асортименту однієї 
з груп товарів, що реалізуються на торговельному підприємстві).  

Якщо обсяг зібраної інформації значний, то може виникнути необхідність 
його комп'ютерної обробки. 

Первинна інформація економічного характеру піддається статистичній 
обробці. Статистична обробка дозволяє не тільки виявити кількісні зв'язки, але і 
підвищує їх достовірність, створює базу для подальшого аналізу. 

Звичайна обробка результатів багатофакторного процесу (до яких 
належить процес торгівлі) починається з визначення існування зв'язку між 
чинником і відгуком (кореляційний аналіз), а потім і визначення 
функціональної залежності цього зв'язку (регресійний аналіз). 

Чинник – це вимірна величина, що набуває в деякий момент деякого 
певного значення і відповідає одному з можливих способів впливу на об'єкт. 
Кожен чинник має певну область зміни, обмежену економічними умовами. 

При проведенні факторного аналізу значну допомогу надає побудова 
динамічних рядів і графіків. Динамічним рядом є послідовність значень 
економічного показника в часі. Розрізняють інтервальний ряд із значеннями 
показника за певні проміжки часу (наприклад товарообіг по місяцях) і 
моментний ряд, де значення показника можуть наводиться тільки на певні дати 
(наприклад чисельність працівників). 

Попередня обробка динамічних рядів для подальшого їх аналізу і 
зіставлення полягає в обчисленні відносних чисел і графічному їх зображенні. 
Графічна обробка матеріалу дозволяє не тільки представити результати 
дослідження в наочній формі, але і визначати емпіричні співвідношення між 
величинами.  

Якщо на графіку чітко помітна зміна рівня динамічного ряду, то 
становить інтерес його «вирівнювання» і визначення «тренду» – кривої, яка 
характеризує загальну тенденцію зміни динамічного ряду (інші методи 
розглядаються в курсі статистики). 

Уся одержана інформація, як первинна, так і нова, потребує перевірки з 
точки зору її довідності, тобто логічної відповідності кінцевих результатів 
матеріалу. 
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РОЗДІЛ 3 
 

АНАЛІЗ ДАНИХ: МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
 

3.1. Систематизація та узагальнення емпіричних даних 
 
У наукових дослідженнях термін «емпіричні дані» означає інформацію, 

результати аналізу якої є основою для наукових висновків і прийняття рішень. 
Щоб розкрити найбільш істотні особливості масового явища в цілому чи 
окремих його складових та сформулювати певні наукові висновки, масові 
емпіричні дані піддаються систематизації та узагальненню. Комплекс 
послідовних дій щодо узагальнення даних включає їх зведення, упорядкування 
та класифікацію, визначення типових рівнів явищ, оцінювання ступеня варіації. 

Класифікація (типологія, групування) – це розподіл сукупності на 
однорідні в певних межах групи одиниць. Саме однорідність (однотипність) 
забезпечує необхідну для узагальнення порівнянність даних, змістовність і 
реальну значущість узагальнюючих показників. Ідея класифікації сягає в далеке 
минуле. Дж. Берналл посилається на роботи Аристотеля, який ввів або, 
принаймні, кодифікував спосіб класифікації предметів, заснований на 
подібності та відмінності [7]. 

За традиційною схемою класифікації з безлічі ознак, які описують явище, 
добираються розмежувальні, та відповідно до значень цих ознак сукупність 
поділяється на групи та підгрупи. Головний принцип класифікацій ґрунтується 
на двох положеннях: 

в один клас (групу) об'єднуються певною мірою схожі елементи; 
ступінь схожості елементів, що належать до одного класу, значно вищий, 

ніж елементів, які належать до різних класів. 
Важливою вимогою до товарознавчого дослідження є його надійність у 

всіх своїх компонентах. Марно чекати надійних результатів, якщо 
застосовуються неадекватні поставленим завданням методи дослідження, 
ненадійні засоби збирання й обробки емпіричних даних. Чистота дослідження, 
тобто ступінь довіри до результатів конкретного дослідження залежить 
головним чином від реалізації даної вимоги.  

При опрацюванні дослідницької методики варто пам'ятати, що збирання 
фактичного матеріалу має певні межі, які випливають з вимог 
репрезентативності певної вихідної інформації. Існує граничний обсяг даних, 
необхідних для побудови характеристики об'єкта дослідження. Це означає 
настання такого моменту в збиранні вихідного матеріалу, коли дослідник 
вичерпує можливі варіанти поведінки об'єкта вивчення при обраній методиці 
дослідження.  

У емпіричному дослідженні варто розрізняти поняття «метод» і 
«методика» [7]. 

Метод – це спосіб отримання наукових даних, а методика – конкретна 
реалізація методу стосовно вивчення певного класу явищ. Наприклад, метод 
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тесту передбачає використання різних методик: методика вивчення інтелекту 
Амтхауера, методика Векслера, методика Равена [8].  

Доречно викласти загальні вимоги до емпіричних методів (та методик). 
Валідність (англ. valid – дійсний, придатний) – це комплексна 

характеристика методу (методики), яка вказує на його придатність до 
використання (об'єктивність, діагностичну силу, репрезентативність, точність, 
надійність) [9]. 

У найбільше простій і загальному формулюванню валідність тесту це 
«...поняття, що вказує нам, що тест вимірює і наскільки добре він це 
робить» [10]. 

Найважливіша складова валідності – визначення області досліджуваних 
властивостей товару.   

Об’єктивність передбачає зменшення суб’єктивного впливу особистості 
дослідника на результати дослідження.  

Діагностична сила (роздільна здатність) – характеристика, яка вказує на 
здатність методу (методики) диференціювати досліджувані об’єкти за 
вимірюваною ознакою, тобто розподіляти їх як мінімум на три групи: з низьким 
рівнем вираженості ознаки, середнім ти високим [11]. 

Надійність – характеристика яка вказує на здатність методу давати 
однакові результати при дослідженні однакових об’єктів у однакових умовах 
(забезпечувати відтворюваність результатів) [12].   

Репрезентативність – характеристика, яка вказує на здатність методу 
(методики) розповсюджувати (переносити) результати, отримані при 
дослідженні частини об’єктів на всі об’єкти, що входять до даної групи. Це 
характеристика не стільки методу, скільки досліджуваної сукупності об’єктів, 
що повинні бути відібрані з дотриманням ряду вимог. Репрезентативність 
(франц. «representatif» – показовий) – властивість вибіркової сукупності 
представляти характеристики генеральної сукупності. Репрезентативність 
означає, що з якоюсь наперед заданою чи визначеною статистично погрішністю 
можна вважати, що представлений у вибірковій сукупності розподіл 
досліджуваних ознак відповідає їх реальному розподілу [13]. 

Для забезпечення репрезентативності вибірки даних необхідно врахувати 
ряд обов'язкових для будь-якого дослідження умов. Серед них найважливішими 
є наступні: а) кожна одиниця генеральної сукупності повинна мати рівну 
імовірність попадання у вибірку; б) вибірка змінних виробляється незалежно 
від досліджуваної ознаки; в) добір виробляється з однорідних сукупностей;  
г) число одиниць у вибірці повинне бути досить великим; д) вибірка і 
генеральна сукупність повинні бути по можливості статистично однорідні.   

Товарознавче дослідження, особливо експериментальне, має бути 
відтворюваним.  

Спостереження являє собою спеціально організоване систематичне 
цілеспрямоване і планомірне сприймання об’єктів і явищ навколишньої 
дійсності з метою виявлення їх суттєвих ознак. Як метод пізнання 
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спостереження дає можливість одержувати первинну інформацію у вигляді 
сукупності емпіричних даних.  

Далі викладено вимоги до спостереження, зокрема:  
- наявність чіткої мети;   
- наявність пpогpами і протоколу спостереження;   
- оптимальна кількість досліджуваних ознак (показників фіксації);   
- проведення спостереження в реальних виробничих умовах;  
- порівнюваність результатів спостережень, здійснених різними 

дослідниками;  
- отримання дозволу на проведення спостереження.  
В товарознавстві розрізняють просте (звичайне) спостереження, коли 

показники фіксують з маркування за вказаним складом, і співучасте (включене) 
спостереження, коли дослідник адаптується в лабораторному середовищі й 
визначає показники якості начебто «зсередини».  

Для досягнення своєї мети спостереження повинно відповідати таким 
вимогам:  

– навмисності (спостереження проводиться для вирішення певного, чітко 
визначеного завдання);  

– планомірності (відбувається за планом, складеним відповідно до мети 
спостереження);  

– цілеспрямованості (спостереженню піддаються тільки ті сторони явища, 
які цікавлять дослідника);  

– активності (дослідник активно вишукує потрібні об’єкти, риси явища);  
– систематичності (спостереження проводиться безперервно або за 

визначеною системою).   
Важливою умовою наукового спостереження повинна бути його 

об’єктивність, тобто можливість контролю шляхом або повторного 
спостереження, або застосуванням інших методів дослідження (наприклад, 
експерименту).  

Послідовність підготовки та проведення спостереження:  
1. постановка мети;   
2. виділення показників якості (7-9);  
3. розробка форми протоколу і пpогpами;   
4. пpоведення сеpії спостеpежень;   
5. зведення pезультатів спостеpеження, їх аналіз та фоpмулювання 

висновків.   
Опитувальні методи передбачають отримання інформації шляхом 

фіксації відповідей респондента (опитуваного) на поставлені запитання. До них 
відносяться бесіда (інтеpв'ю), анкетування.  

Бесіда – метод отримання інформації шляхом безпосереднього 
спілкування дослідника з респондентом.  

Анкетування – метод отримання інформації шляхом письмового 
заповнення респондентами спеціально розроблених опитувальників.   
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Перевага бесіди над анкетою: можливість фіксації реакції респондентів на 
поставлені запитання.  

Недоліки бесіди:   
неможливість постановки запитань інтимного, конфіденційного 

хаpактеpу;   
великий час, необхідний для проведення;   
вплив дослідника на респондента.  
Переваги анкети:   
можливість одночасного опитування великої кількості респондентів;   
швидкість обробки отриманих результатів (у випадку, якщо запитання 

анкети закриті);  
можливість проведення анонімної анкети, яка дозволяє отримати більш 

відверті відповіді.  
Закрита анкета передбачає варіанти відповідей, які треба тільки вибрати, 

підкреслити, чи відмітити іншим способом.  
Вимоги до опитувальних методів:  
обов'язково проводити інструктування респондентів;  
зрозумілість і чіткість поставлених запитань.  
бажано застосовувати запитання на пеpевіpку усвідомленості й 

відвеpтості відповідей:  
а) постановка питань одного і того змісту чеpез кілька пунктів (перевірка 

усвідомленості);  
б) постановка питань загального хаpактеpу, які мають один ваpіант 

пpавильної відповіді (перевірка відвеpтості). За цією шкалою визначають чи 
можна довіpяти результатам опитування.   

Послідовність опитування:  
постановка мети;   
pозpобка запитань;   
пеpевіpка запитань експертами;   
проведення пробного дослідження на невеликій кількості респондентів з 

метою вивчення зрозумілості запитань (5-6 учнів);   
доопрацювання опитувальника у відповідності з пробною пеpевіpкою;   
організація масового дослідження;  
обробка результатів, формування висновку.   
Експертна оцінка.  
Існують різні експертні методи, які включають індивідуальні й 

колективні експертні оцінки. Найчастіше в товарознавстві застосовується метод 
експертних оцінок (метод Делфі). Тут створюються умови, які виключають 
безпосереднє спілкування між членами експертної групи. За допомогою методу 
експертних оцінок здійснюються: аналіз складних товарознавчих явищ, 
процесів, ситуацій, що характеризуються в основному якісними ознаками, які 
не піддаються формалізації; прогнозування розвитку певної галузі знання, 
процесів навчання й виховання та їх взаємодії із зовнішнім середовищем, 
визначення і ранжирування за заданим критерієм найістотніших факторів, які 
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впливають на функціонування і розвиток освітньої системи; оцінка 
альтернативних розв'язків і вибір найбільш вдалих [14]. 

Основними етапами реалізації методу експертних оцінок є: організація 
експертизи, формулювання проблеми і мети експерименту; встановлення 
відповідальності і прав робочої групи; добір експертів; проведення опитування 
їх аналіз і обробка результатів.  

Методи математичної статистики, які мають використовуватися 
практично на кожному етапі проведення експертизи, ґрунтуються на 
ранжируванні, тобто розміщенні факторів у порядку зростання (або зменшення) 
якоїсь оцінюваної якості для визначення їх відносної значущості [15]. 

При застосуванні експертних методів дослідження потрібно оцінювати 
ступінь надійності результатів експертизи. Необхідною умовою надійності 
колективної оцінки є достатня узгодженість думок опитаних експертів. Тому 
при статичному аналізі одержаної від експертів інформації слід визначити 
ступінь узгодженості індивідуальних експертних оцінок.  

Кількісна оцінка узгодженості думок експертів здійснюється з 
використанням багатьох методів. Найпростішими з них для використання в 
товарознавчих дослідженнях є два. Критерієм узгодженості думок двох 
експертів найчастіше є коефіцієнт рангової кореляції, запропонований 
Спірменом для товарознавчих досліджень, про що піде мова в подальших 
пунктах монографії [11]. 

 
3.2. Виконання дослідження: мета та організація 
 
Основною метою експериментальних досліджень є виявлення 

властивостей досліджуваних об'єктів, перевірка справедливості гіпотез і на цій 
основі – широке і глибоке вивчення теми наукового дослідження [16]. 

Перед організацією експериментальних досліджень розробляються 
завдання, вибираються методика і програма експерименту. Ефективність 
дослідження істотно залежить від вибору засобів вимірювань. При вирішенні 
цих завдань необхідно керуватися інструкціями і ДСТУ. 

Потім складається робочий план, у якому визначаються обсяг 
експериментальних робіт, методи, устаткування і терміни, протягом яких має 
виконуватися робота. 

Основою будь-якого експерименту є науково поставлений дослід з 
умовами, що точно враховуються.  

Існує декілька класифікацій експерименту (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Класифікація експерименту 
 
Лабораторний експеримент проводять у лабораторних умовах із 

застосуванням типових приладів, установок тощо. Найчастіше в лабораторному 
експерименті вивчається не сам об'єкт, а його зразок. При проведенні 
лабораторних досліджень слід пам'ятати, що має бути декілька паралельних 
проб (2-5), щоб отримати точніші результати шляхом усереднення результату. 
При виконанні експерименту необхідно вести лабораторний журнал, куди 
ретельно слід заносити час і умови проведення експерименту, всі отримані 
результати, їх математичну обробку. Проте лабораторний експеримент не 
завжди повністю моделює реальний перебіг процесу, що вивчається. Тому 
може виникнути необхідність проведення натурного експерименту. Натурний 
експеримент проводять у природних умовах і на реальних об'єктах (проведення 
соціологічного опиту та інших маркетингових досліджень, вивчення 
профілактичної ефективності лікувально-профілактичного продукту). 

До роботи в лабораторії допускаються особи, які пройшли інструктаж 
щодо безпечних методів роботи в лабораторії та пожежної безпеки. Студенти 
виконують лабораторні дослідження тільки за присутності керівника або 
лаборанта. 
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Будь-які роботи в лабораторії треба виконувати точно, акуратно, не 
допускаючи поспішності та безладності. На робочому столі можуть 
знаходитися тільки необхідні в даний момент прилади й устаткування. До 
роботи в лабораторії можна приступати тільки в тому випадку, якщо всі її етапи 
зрозумілі та не викликають ніяких сумнівів. При виникненні будь-яких 
непорозумінь слід звернутися до керівника (викладача). Роботи, пов'язані з 
підвищеною небезпекою, необхідно проводити під безпосереднім 
спостереженням  лаборанта або керівника. 

Будь-яку роботу в дослідницькій лабораторії студенти повинні 
виконувати в халаті. Для індивідуального використання в лабораторії мають 
бути захисні пристосування: окуляри або маска для захисту очей, гумові 
рукавички і прогумований фартух для роботи з міцними кислотами і лугами, а 
також чоботи. Дана робота має виконуватися при включеній тязі. 

Із протипожежних засобів захисту в кожній лабораторії мають бути ящик 
із піском, вогнегасник і ковдра. 

У лабораторіях кафедри товарознавства і експертизи харчових продуктів 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського забороняється:  

працювати при несправній вентиляції; 
проводити будь-які роботи, не пов'язані з дорученим завданням; 
палити, приймати їжу; 
працювати без спеціального одягу (халата); 
залишати без нагляду працюючі прилади; 
зберігати реактиви без етикеток (на етикетці має бути вказана емпірична 

формула, назва речовини і концентрація); 
працювати із зламаним посудом; 
шуміти, голосно розмовляти. 
Студенти й інші особи, які працюють у лабораторії, повинні знати, де 

знаходиться аптечка, і володіти прийомами надання першої (долікарської) 
допомоги при нещасних випадках. 

Детальніше з вимогами щодо техніки безпеки студенти повинні 
ознайомитися при проходженні обов'язкового інструктажу перед виконанням 
лабораторного експерименту. 

 
3.3. Обробка й аналіз зібраних даних 
 
Важливий момент – обробка зібраних у процесі експерименту даних. 

Обробка даних зводиться до систематизації всіх цифр, їх класифікації та 
аналізу. Результати експерименту мають бути зведені в зручно читані форми 
запису: таблиці, формули, графіки, що дозволяють швидко зіставити і 
проаналізувати результати. Рисунки у вигляді графіків, діаграм тощо зручно 
створювати за допомогою комп'ютерних програм Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Corel Draw та ін. Усі змінні мають бути оцінені в єдиній системі одиниць 
фізичних величин. При обробці великого обсягу цифрового матеріалу 
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необхідно використовувати методи математичної статистики (оцінка 
достовірності одержаних результатів за допомогою критерію Стьюдента, 
кореляційний аналіз із використанням критерію хі-квадрат тощо) [17-25].  

Для статистичної обробки великого обсягу цифрового матеріалу доцільно 
застосовувати пакети комп'ютерних програм, таких як MATLAB, STATISTICA, 
SUPERCALC та інші.  

Графіки, створені на основі зібраних даних, є корисним засобом подання 
інформації. Їх головною перевагою є наочність подання інформації та легкість 
сприйняття. Існує значна кількість видів та типів графіків, тому правильний 
вибір відповідного графіка для найкращого подання інформації є певною мірою 
мистецтвом. За допомогою графіків можливо охарактеризувати структуру 
сукупності як співвідношення між її складовими, основні статистичні 
характеристики явища чи процесу – центральну тенденцію та варіацію як у 
статиці, так і в динаміці. Графік надає можливість виявити головні особливості 
об'єкта дослідження, а також індивідуальні особливості певних елементів, 
таким чином діалектично поєднуючи загальне та індивідуальне. Використання 
графіків, як показує світовий досвід, є надзвичайно корисним у сфері 
управління якістю. До найбільш використовуваних в управлінні якістю графіків 
належать такі: гістограма; діаграма Парето; графік часових рядів [26]. 

Гістограма є графіком, призначеним для характеристики явища чи 
процесу за певний період часу. 

Гістограма являє собою стовпчиковий графік, побудований за певний 
період (наприклад за тиждень чи місяць) за даними, які розподіляються на 
кілька інтервалів; висота стовпчика кожного інтервалу даних визначається 
кількістю спостережень, які потрапляють до кожного інтервалу (частотою). 

Дані для побудови гістограми збирають протягом тривалого періоду часу 
(тижня, місяця, року). 

Якими б ідентичними не були умови виробництва, показники якості 
завжди мають певне розсіювання. Автоматизація виробництва зменшує 
розсіювання, але не позбавляє від нього. При ретельному дослідженні можна 
побачити, що розсіювання відповідає певним залежностям. Звичайно, частота 
розсіювання є максимальною в центрі зони розсіювання, а чим далі від центру, 
тим частота менше, тобто найчастіше розсіювання відповідає так званому 
нормальному закону розподілу. Отже, систематизуючи показники якості й 
аналізуючи побудовану для них гістограму, можна легко з'ясувати вид 
розподілу, а визначивши середнє значення та стандартне відхилення а, можливо 
виконати порівняння показників якості з контрольними нормативами і таким 
чином одержати інформацію високої точності. 

Гістограма створюється головним чином для аналізу значень виміряних 
параметрів, але може використовуватись і для розрахункових значень. Завдяки 
простоті побудови та наочності гістограми використовуються в різних галузях: 
для аналізу значень показників якості, таких як розміри, маса, хімічний склад, 
вихід продукції, при приймальному контролі, при контролі процесу в різних 
сферах діяльності, при контролі готової продукції, для аналізу чистого часу 
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операцій, часу використання, а також кількості бракованих виробів, дефектів, 
поломок тощо. 

Приклад 1. По виробництву кетчупу збирають дані про чисту вагу 
кетчупу в окремій пляшці. Досліджено 100 пляшок, результати замірів ваги 
кетчупу в яких наведено в табл. 3.1. Одержані дані розподілено на 9 інтервалів. 

Розв'язок. Найбільша кількість спостережень перебуває в інтервалі від 
545 до 549 г. Середнє значення, розраховане для цих даних, становить рівно  
550 г. Таким чином, середня і мода не співпадають. 

Таблиця 3.1 
Результати замірів ваги кетчупу, г 

100 замірів ваги кетчупу у пляшках 
кетчупу у 551,68 554,37 553,25 546,79 547,10 547,05 546,83 

548,15 550,03 551,04 545,03 554,46 552,11 552,97 
550,85 548,14 560,21 551,23 547,55 551,77 552,23 
552,23 544,24 539,71 549,09 552,74 545,39 557,44 
552,81 544,97 552,10 547,24 548,04 546,50 550,82 
551,42 546,43 558,36 544,06 551,80 545,32 548,38 
545,38 551,54 546,90 552,69 540,21 554,85 553,70 
541,96 546,73 546,62 546,89 549,42 549,03 550,54 
551,87 545,12 547,33 550,95 558,98 553,52 545,31 
555,3 1 550,52 548,46 548,13 545,07 550,69 552,62 
551,07 543,98 547,71 554,68 546,81 538,33  
549,31 554,89 547,31 550,29 545,91 547,75  
556,99 544,56 547,30 552,18 550,25 551,26  
547,27 553,86 548,89 552,58 548,50 554,40  
548,26 549,70 547,22 552,24 554,81 549,62  

 
Діаграма Парето названа на честь відомого економіста  

В. Парето. Це графік, який надає можливість визначити головні причини 
виникнення дефектів і зосередити на них увагу. Принцип побудови діаграми 
Парето ґрунтується на так званому «правилі Парето», яке застосовується до 
якості продуктів – більшість усіх дефектів спричинена кількома причинами. 
Досвід свідчить, що найбільша абсолютна і відносна кількість дефектів 
викликана дією незначної по відношенню до загальної кількості причин. 
Звичайно це 1-3 причини, через які виникає 60-80% усіх невідповідностей. 
Діаграма Парето дозволяє визначити ці причини і привернути до них увагу, 
може мати вигляд або стовпчикового графіка, або кругової структурної 
діаграми. Вона створюється таким чином: 

1. Збираються дані про дефекти та їх кількість. 
2. Визначається загальна кількість дефектів кожного виду, які виникли за 

певний період часу. 
3. Створюється, наприклад, стовпчиковий графік, у якому висота кожного 

стовпчика відповідає кількості дефектів цього виду. 
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При цьому стовпчики розташовуються в порядку зменшення кількості 
дефектів зліва направо. Усі дефекти, кількість яких порівняно з іншими є не 
значною, об'єднуються в групу «інші», якій відповідає останній стовпчик 
графіка. Цей стовпчик може бути більшим, ніж кілька попередніх, але він має 
найменшу значимість з точки зору вдосконалення якості, оскільки усунення 
причин виникнення дефектів, які входять до цієї групи, дасть найменший 
ефект. Головним завданням створення графіка є визначення тих кількох видів 
дефектів, які мають абсолютну та відносну більшість. Це будуть ті дефекти, 
стовпчики яких розташовані зліва на графіку. Саме усунення причин 
виникнення цих дефектів дасть у підсумку найбільше зменшення загальної 
кількості дефектів та найкращий економічний ефект. 

Після завершення теоретичних і експериментальних досліджень 
виконується загальний аналіз одержаних результатів, здійснюється зіставлення 
гіпотези з результатами експерименту. Унаслідок розбіжності результатів 
уточнюються теоретичні моделі. У разі потреби проводяться додаткові 
експерименти.  

 
3.4. Оформлення результатів дослідження 

 
Після того, як сформульовані висновки й узагальнення, продумані докази 

і підготовлені ілюстрації, настає наступний етап – літературне оформлення 
одержаних результатів у вигляді звіту, доповіді, реферату, статті, тез, 
дипломної роботи тощо [26]. 

Рефератом є скорочений виклад змісту первинного документа з 
основними фактичними відомостями і висновками. Текст реферату включає 
тему; предмет (об'єкт), характер і мету роботи (для нових методів дається опис, 
широковідомі тільки називаються); конкретні результати роботи (теоретичні, 
експериментальні, описові), при цьому перевага віддаватиметься новим і 
перевіреним фактам, результатам довгострокового значення, відкриттям, 
важливим для вирішення практичних питань; висновки (оцінки, пропозиції); 
прийняті та знехтувані гіпотези; характеристику сфери застосування роботи.  

Стаття в журнал є викладом результатів теоретичного або практичного 
дослідження з окремої проблеми. При оформленні роботи у вигляді статті в 
журнал вона має бути відправлена до редакції в завершеному вигляді 
відповідно до вимог, які зазвичай публікуються в окремих номерах журналів як 
пам'ятка авторам. 

Якщо стаття містить раніше невідомі відомості, які можуть зацікавити 
лише невелику частину фахівців, то такі матеріали (рукописи статей, оглядів, 
праць конференцій) приймаються редакцією на зберігання. Депонування 
передбачає не тільки прийом і зберігання рукописів, але і організацію 
інформації про них, копіювання рукописів щодо запитів споживачів. За автором 
депонованих матеріалів зберігається авторське право, в подальшому він може 
опублікувати їх. 
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Тези містять основні положення і результати наукового дослідження з 
вузького наукового питання. У вигляді тез зазвичай публікуються матеріали 
науково-практичних конференцій різного рівня (міжнародних, регіональних 
тощо), присвячених найбільш актуальним проблемам сучасного періоду. 

Вимоги до оформлення наукової роботи включають: чіткість викладу, 
систематичність і послідовність у подачі матеріалу. 

Текст слід розділяти на абзаци, правильне розбиття полегшує читання і 
засвоєння змісту тексту. Критерієм такого розподілення є сенс написаного – 
кожен абзац включає самостійну думку, що міститься в одній або декількох 
пропозиціях [27]. 

У рукописі слід уникати повторень, не допускати переходу до нової 
думки, поки перша не одержала повного завершеного виразу. Писати слід по 
можливості короткими і чіткими для розуміння пропозиціями. Текст краще 
сприймається, якщо відсутнє часте повторення одних і тих саме слів і виразів. 

Виклад результатів, одержаних ученими в даній сфері дослідження, має 
містити критичну оцінку існуючих точок зору, висловлених у літературі. У 
тексті бажано робити менше посилань на себе, але якщо це необхідно, то 
вживати вирази в третій особі: «ми вважаємо ...»; «на нашу думку ...» тощо. 

Цитовані в рукописі місця повинні мати точні посилання на джерела. 
Необхідно дотримуватися єдності умовних позначень і скорочень слів, 

які відповідали б чинним стандартам (наприклад 10 грамів – 10 г). Якщо 
використовувані скорочення, властиві даній темі, є нестандартними, то в звіті 
доцільно дати список скорочень. 

Назва має бути короткою, визначеною, відповідати змісту роботи. 
Структура дипломної роботи: зміст, вступ, огляд літератури, об'єкти і 

методи дослідження, експериментальна частина, висновки, рекомендації, 
список літератури, додатки. 

Зміст включає перелік основних розділів, частин та інших підрозділів 
рукопису. 

У вступі автор визначає значення проблеми, її стан на даний момент, 
актуальність дослідження, цілі та завдання, поставлені при виконанні наукової 
роботи. 

Огляд літератури має визначити положення роботи в загальній структурі 
робіт з даної теми. У літературному огляді описується вже досягнутий рівень 
досліджень і раніше одержані результати. Особлива увага приділяється ще не 
вирішеним питанням, обґрунтуванню, актуальності та значущості роботи для 
галузі промисловості або суспільства в цілому. Такий огляд дозволяє намітити 
методи вирішення, завдання й етапи дослідження, встановити кінцеву мету 
виконання теми. Сюди входить також патентне опрацювання теми. 

Основний зміст включає об'єкти і методи дослідження, експериментальні 
дані та їх обговорення, узагальнення і висновки самого дослідження. При 
написанні цього розділу необхідно дати вичерпну відповідь на найцікавіші 
питанням з теми. Особливу увагу слід звертати на точність формулювань, щоб 
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не допустити можливості їх двозначного тлумачення. Експериментальна 
частина має містити розділи відповідно до поставлених завдань. 

Давати визначення загальновідомим і спеціальним термінам недоцільно, 
оскільки наукова робота призначена для вже підготовлених читачів – для 
фахівців. 

Цифровий матеріал представляють у формі, доступній для огляду (у 
вигляді таблиць, діаграм, графіків). Не треба вносити до таблиць величини, які 
виражаються для всіх рядків однаковими цифрами, зручніше повідомити про 
них у тексті. 

Кожна таблиця повинна мати заголовок і номер. Пропуски в таблиці не 
допускаються: якщо дані відсутні, то ставиться прочерк; якщо значення 
дорівнює нулю, то ставиться відповідна позначка («0» або «не виявлено»).  

Кожна таблиця повинна мати короткий опис у тексті із зазначенням 
основних співвідношень і висновків, які випливають із цифрового матеріалу. 
Проте не слід детально переписувати зміст таблиць у тексті, опис має бути 
аналітичним. 

Окрему нумерацію повинні мати рисунки (діаграми і графіки). Для 
кожного рисунка вказується його назва і номер (наприклад,  
рис. 1).  

У висновках наводиться узагальнення найбільш істотних положень 
наукового дослідження, підбиваються його підсумки, доводиться 
справедливість висунутих автором нових положень, а також висуваються 
питання, які потребують подальшого вивчення. 

Висновки мають відповідати тільки тому матеріалу, який викладений у 
роботі. Висновки розміщуються в кінці роботи у вигляді коротких 
сформульованих пронумерованих тез. При цьому треба дотримуватися такого 
принципу: у висновках треба йти від часткових до більш загальних і важливих 
положень.  

Висновки мають відповідати тим завданням, які були поставлені автором 
на початку роботи. 

Замість даного розділу може бути поданий розділ «Висновки і 
рекомендації», якщо автор за наслідками проведеного дослідження може 
внести свої пропозиції, які могли б поліпшити роботу торгового  або 
виробничого підприємства і так далі. 

У кінці роботи наводиться пронумерований перелік літературних джерел. 
Усі джерела мають бути описані в порядку, прийнятому в бібліографії. Список 
літератури складається або за алфавітом прізвищ авторів (при цьому спочатку 
наводяться вітчизняні, а потім іноземні джерела), або по порядку посилань у 
тексті. Посилання на те або інше джерело вказуються в кінці цитованого 
матеріалу в квадратних дужках. 

У кінці роботи можна навести додатковий розділ – додатки, куди 
включають допоміжні таблиці, графіки, ілюстрації, копії документів (прайс-
листів, сертифікатів відповідності тощо). Кожне застосування повинне мати 
порядковий номер і посилання на нього в тексті роботи. 
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Редагування наукової роботи – це важливий етап, який здійснюється 
спочатку автором при роботі над рукописом, а потім керівником дослідження 
(у разі курсової або дипломної роботи) або редактором (у разі наукової статті). 
Основа редагування – це критичний аналіз призначеного до видання твору з 
метою його правильної оцінки і вдосконалення змісту і форми твору для 
відповідності встановленим до роботи вимогам і дотримання інтересів читача. 
При редагуванні особлива увага звертається на важливість і повноту наведених 
фактів їх новизну (або новизну їх інтерпретації), достовірність, точність і 
переконливість, дотримання закономірностей окремої науки, форму тексту 
(його структуру – підрозділ на розділи, розділи, параграфи; логічність – 
взаємозв'язок визначень, міркувань і висновків автора; якість таблиць та 
ілюстрацій). 

Ще одним із варіантів оформлення результатів наукового дослідження є 
доповідь. Вимоги до доповіді відрізняються від вимог до оформлення тексту, 
оскільки головним критерієм тут є доступність аудиального (слухового) 
сприйняття висловлюваної інформації. При складанні доповіді необхідно 
ретельно продумати порядок викладу матеріалу, підготувати ілюстраційний 
матеріал у вигляді таблиць, рисунків. У доповіді слід уникати дуже складних і 
довгих термінів, важких для вимови і сприйняття. 

 
3.5. Упровадження результатів досліджень 

 
Упровадження – складний і трудомісткий процес, що потребує від 

дослідника не тільки різносторонніх знань, але і організаторських здібностей, 
контактності, наполегливості, гнучкості й ініціативи [28]. 

Простою формою впровадження, загальною для всіх тем, є публікація. 
Для деяких тем це єдина можливість упровадження (наприклад для 
дослідження пошукового характеру). Для більшості робіт публікація – тільки 
перший крок до впровадження.  

Наступним етапом є впровадження результатів досліджень у виробництво 
(спочатку – випробувальний випуск) і визначення їх дійсної економічної та 
соціальної ефективності. За наявності позитивних результатів або значного 
ефекту результати дослідження (продукція устаткування або технологія) 
запускаються в серійне виробництво. 

Упровадження результатів наукового дослідження проходить 3 стадії 
(рис. 3.2). 

1. Підготовка до впровадження. Спільно із замовником складається план 
упровадження, визначаються послідовність і терміни впровадження, готується 
необхідна документація (у разі організації виробництва нового харчового 
продукту – це технічні умови, технологічна інструкція, санітарно-
епідеміологічний висновок, сертифікат відповідності тощо).  
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Рис. 3.2. Стадії впровадження результатів наукового дослідження 
 

2. Друга стадія – саме упровадження. Ця стадія передбачає використання 
систем обліку, планування та керування. На цій стадії здійснюється уточнення 
окремих положень дослідження та виробництво дослідної партії товару. 

3. Завершення впровадження. Усуваються виявлені дефекти. Найбільші 
труднощі виникають у тих випадках, коли дослідження проводилися не на 
попереднє замовлення (госпдоговірна тема), а за ініціативою дослідника в 
розрахунку на широке коло споживачів, що іноді виходить за межі галузі. 

Оформлення заявки на передбачуваний винахід. У разі, коли результати 
науково-дослідної роботи є новою конструкцією, матеріалом, продуктом, 
технологічним процесом, їх необхідно аналізувати на предмет винаходу, і якщо 
таке виявляється, то необхідно оформляти заявку на цей винахід. Об'єктами 
винаходів можуть бути: пристрій (наприклад, машина, прилад, інструмент); 
спосіб (наприклад, виготовлення виробу, отримання речовини); речовина 
(сплав, суміш, розчин, отриманий нехімічним шляхом матеріал, хімічна 
сполука); застосування раніше відомих пристроїв, способів, речовин за новим 
призначенням із позитивним ефектом (без їх зміни по суті); штами 
мікроорганізмів (бактерій, вірусів, водоростей), що продукують корисні 
речовини або використовувані безпосередньо. 

Винаходами не визнаються: методи і системи виховання, викладання, 
дресирування тварин; граматика мови, системи інформації; методи розрахунків, 
математичні розв’язки задач; явно некорисні рішення; власне наукові відкриття, 
що не вирішують будь-якого конкретного завдання тощо. 

В Україні діють дві форми охорони авторських прав винахідників: 
авторські свідоцтва і патенти. На винаходи видаються авторські свідоцтва, 
якщо винахід створений у процесі роботи автора в державній, громадській 
організації або за її завданням. Якщо винахід створений українськими 
організаціями спільно з іноземними організаціями, то як виняток на такий 
винахід може бути виданий патент. 
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3.6. Обґрунтування висновків і рекомендацій 
 
Осмисливши результати аналізу одержаних матеріалів, студент приступає 

до найбільш складного етапу дослідження – обґрунтування висновків і 
рекомендацій. 

Висновки рекомендується формулювати якомога ретельніше, не 
перенавантажуючи цифровими даними. 

Пропозиції або рекомендації щодо практичного використання висновків 
виправдовують себе тільки в тому випадку, якщо вони перспективні. Як і 
висновки, рекомендації можуть мати як позитивний, так і негативний характер 
(наприклад, відмова від раніше вживаної методики планування окремих 
показників). У разі теоретичного дослідження рекомендації мають 
організаційно-методичний характер: як продовжити дослідження в даному 
напрямі, який предмет дослідження вибрати в майбутньому [29]. 

Висуваючи ті або інші пропозиції, дослідник повинен визначити їх 
ефективність. Якщо йдеться про впроваджувані технології, організації торгівлі, 
системи управління тощо, то необхідно врахувати не тільки їх позитивний 
ефект, але і розрахувати та зіставити з цим ефектом обсяг пов'язаних з їх 
упровадженням витрат – трудових, матеріальних і грошових. Без такої оцінки 
неможливо буде визначити ступінь реальності проведення й окупності 
пропонованого заходу [30]. 

Розробляючи економічне обґрунтування пропозицій, необхідно звертати 
увагу на такі моменти: 

по-перше, разом із прямим ефектом здійснення пропонованих 
рекомендацій слід ураховувати і непрямий ефект. Наприклад, упровадження 
нової методики планування може відносно скоротити чисельність планових 
працівників; 

по-друге, разом з економічним ефектом слід визначати і ефект 
позаекономічний (соціальний тощо). Наприклад, удосконалення системи 
стимулювання праці в торгівлі сприяє закріпленню кадрів торгових 
працівників, дозволяє підвищити культуру обслуговування покупців тощо. 
Пряме зіставлення витрат з ефектом у цьому випадку нездійсненне, оскільки 
вони виражаються в різних показниках, остаточне рішення в цьому випадку 
може бути ухвалене тільки на підставі експертних оцінок широкого кола 
компетентних осіб. Справа дослідника – виявити переваги пропонованої ним 
рекомендації та її слабкі місця. 
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РОЗДІЛ 4 
ДОВЕДЕННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ПІДСТАВІ 

ВИСУНУТОЇ ГІПОТЕЗИ 
 

4.1. Гіпотеза – засіб передбачення шляху і способу досягнення мети 
 
Апріорі гіпотезою називається спосіб мислення, котрий полягає в 

побудові припущення про те, що таке досліджуване явище, та в доведенні цього 
припущення [32]. 

Термін «гіпотеза» вживається з подвійним значенням. Під гіпотезою 
розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і спосіб 
мислення в цілому, який включає висування припущення, його розвиток і 
доведення. Гіпотеза є метод пізнання предметів і явищ навколишнього 
світу [33]. 

Гіпотеза створюється для того, щоб дати пояснення «ще не поясненим 
явищам, фактам, подіям». Пізнання будь-якого явища в дійсності, як відомо, 
розпочинають із збирання і нагромадження окремих фактів, що відносяться до 
цього явища. Фактів, наявних на початку пізнання явища, завжди недостатньо, 
щоб повністю й відразу пояснити це явище, дати достовірний висновок про те, 
що воно таке, які причини його виникнення, закони розвитку тощо. Тому 
пізнання явищ і подій зовнішнього світу відбувається у формі гіпотези: не 
очікуючи, доки накопичуються факти для кінцевого, достовірного висновку про 
характер і причину досліджуваного явища, роблять на початку здогадане 
пояснення спостережуваного явища, а потім цей здогад розвивають і доводять. 

Гіпотеза – це форма розвитку наших знань. Мислення людини не знає 
інших способів логічного опрацювання емпіричного матеріалу і проникнення в 
сутність речей, окрім гіпотези. Побудова гіпотез у науці дає змогу переходити 
від окремих фактів, що стосуються явищ, до пізнання закону розвитку цього 
явища. Ф. Енгельс [34], даючи оцінку ролі гіпотези в пізнанні, зазначав: 
«Формою розвитку природознавства, оскільки воно мислить, є гіпотеза. 
Спостереження відкриває який-небудь новий факт, що робить неможливим 
старий спосіб пояснення фактів, належних до тієї самої групи. З цього моменту 
виникає потреба в нових способах пояснення, яка спирається спершу тільки на 
обмежену кількість фактів і спостережень. Подальший дослідний матеріал 
призводить до очищення цих гіпотез, усуває одні з них, виправляє другі, поки, 
нарешті, не буде встановлений у чистому вигляді закон. Коли б ми захотіли 
чекати, поки матеріал буде готовий у чистому вигляді для закону, то це 
означало б припинити доти мисляче дослідження, і вже через одне це ми ніколи 
не дістали б закону» [35]. 

Побудова гіпотез – необхідний шлях до створення наукової теорії. Всяка 
наукова теорія висловлюється спочатку як гіпотеза. Науково доведена і 
підтверджена на практиці гіпотеза стає науковою теорією [36]. 
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Логічна структура гіпотези складна. Гіпотеза не зводиться до якогось 
одного судження чи умовиводу. Це система суджень, понять і умовиводів. 
Якесь одне окремо взяте судження або умовивід ще не складає гіпотези. 

Гіпотеза може складатися одночасно із різних видів умовиводів: індукції, 
аналогії і дедукції. Наприклад, судження-припущення може бути висловлене за 
аналогією чи індукцією, а потім розвинуте й доведене у формі дедукції. Але 
припущення в гіпотезі може бути висунуте не тільки у формі індукції чи 
аналогії, воно висловлюється часто дедуктивне, а доводиться потім у формі 
індукції або дедукції тощо. 

Гіпотеза – процес розвитку думки. Процес мислення в гіпотезі має певні 
стадії. Розрізняють дві такі стадії побудови і доведення гіпотези: висування 
гіпотези і доведення гіпотези. Дехто виділяє в гіпотезі не дві, а три, чотири чи 
п'ять стадій:  

1) вивчення обставин досліджуваного явища (збирання фактів); 
2) формування гіпотези; 
3) виведення із гіпотези наслідків (розвиток гіпотези);  
4) перевірка цих наслідків на практиці; 
5) висновок про істинність або хибність висунутої гіпотези. 
Висування гіпотези. Гіпотеза будується не на голому місці. Щоб її 

висунути необхідно мати певну сукупність фактів, що стосуються 
спостережуваного явища, котрі б обґрунтовували імовірність якогось 
припущення, пояснювали імовірність невідомого. Тому побудова гіпотези 
завжди пов'язана зі збиранням фактів, які мають відношення до того явища, 
котре ми пояснюємо. На підставі зібраних фактів висловлюється припущення 
про те, що таке досліджуване явище, тобто формулюється гіпотеза. 
Припущення в гіпотезі в логічному відношенні є судження (або система 
суджень). Його висловлюють унаслідок логічного опрацювання зібраних 
фактів. 

Факти, на підставі яких висувається гіпотеза, можуть бути логічно 
осмислені у формі аналогії, індукції чи дедукції. В одних випадках гіпотезу 
висувають за аналогією, в інших – вони є висновком індуктивного чи 
дедуктивного умовиводу 

Висування припущення, тобто формулювання гіпотези, становить 
основний зміст гіпотези. 

Припущення – головний елемент будь-якої гіпотези. Припущення є 
відповіддю на поставлене запитання про сутність, причину, зв'язки 
спостережуваного явища. Припущення містить те знання, до якого доходять 
унаслідок узагальнення фактів. Припущення – це та серцевина гіпотези, 
навколо якої відбувається вся пізнавальна і практична діяльність. Припущення 
в гіпотезі – це, з одного боку, підсумок попереднього пізнання, те головне, до 
чого доходять унаслідок спостереження і узагальнення фактів; з другого боку – 
це відправний пункт подальшого вивчення явища, визначення напрямку, яким 
має відбуватися все дослідження. Гіпотеза дає змогу не тільки пояснити наявні 
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факти, а й виявити нові факти, на котрі не була б звернута увага, коли не була б 
висунута ця гіпотеза. 

Доведення гіпотези. Висунута гіпотеза має бути доведеною. Доказ 
гіпотези здійснюється так. Припускаючи висунуту гіпотезу істинною, із неї 
дедуктивним методом виводять ряд наслідків (фактів), котрі мають існувати, 
якщо існує гадана причина, а потім ці наслідки перевіряють на практиці. Якщо 
наслідки відповідають дійсності, підтверджуються практикою, то це свідчить 
про те, що ця гіпотеза є правильною. Якщо ж наслідки, логічно виведені з 
гіпотези, не відповідають дійсності, нашим дослідом не підтверджені, то це 
означає, що висунута гіпотеза хибна. 

Логічний процес виведення наслідків із висунутого припущення і 
обґрунтування істинності або хибності гіпотези відбувається досить часто у 
формі умовно-категоричного силогізму.  

Гіпотеза може пояснити або явище (подію) в цілому, або якийсь окремий 
бік явища, одну його властивість, один зв'язок. Тому розрізнюють гіпотези 
загальні й часткові. 

Загальна гіпотеза – це припущення, котре пояснює причину явища або 
групи явищ у цілому [36]. 

Часткова гіпотеза – припущення, яке пояснює якийсь окремий бік чи 
окрему властивість явища чи події [37]. 

Поділ гіпотез на загальні й часткові має сенс, коли ми співвідносимо одну 
гіпотезу з другою. Цей поділ не є абсолютним, гіпотеза може бути частковою 
стосовно однієї і загальною стосовно інших гіпотез. 

Окрім загальних і часткових гіпотез, існують гіпотези наукові й робочі. 
Наукова гіпотеза – це гіпотеза, що пояснює закономірність розвитку явищ 

природи та суспільства [38]. Таким є, наприклад, гіпотеза про походження 
грибів тощо. 

Робоча гіпотеза – це тимчасове припущення або здогад, яким 
користуються, будуючи гіпотези. Робоча гіпотеза є припущенням, пробою, 
тимчасовим варіантом, що допомагає побудувати ту чи іншу гіпотезу. Робоча 
гіпотеза дає змогу перевірити, чи можна це явище якось пояснити. Висунувши 
робочу гіпотезу і переконавшись, що вона не може пояснити явище, котре нас 
цікавить, чи пояснює його неправильно, її відкидають, замінюють іншою 
робочою гіпотезою. Робоча гіпотеза створюється як тимчасовий здогад, тобто 
таке припущення, котре пояснює явище умовно. За допомогою таких робочих 
гіпотез тимчасово групують факти, а потім уже її формулюють. Робоча гіпотеза 
може стати в ході подальшого дослідження науковою гіпотезою [39–40]. 

 
 

4.2. Сутність і загальна схема перевірки гіпотез 
 
Шлях наукового пізнання пролягає через гіпотези. Уся історія науки – це 

нескінченний ланцюг перевірки істинності гіпотез. Одні гіпотези 
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підтверджуються, інші спростовуються, замість спростованих висуваються нові 
і т. ін. 

Гіпотеза як форма розвитку наукового пізнання висувається тоді, коли під 
час спостереження за новими фактами виявляють закономірність, яку не можна 
приписати випадковості. Така гіпотеза має характер теоретичного припущення 
(ідеї), довести її істинність чи спростувати можна, знову ж таки звернувшись до 
фактів. Висунення гіпотетичного припущення на основі фактів і наступна 
перевірка його фактами відображають діалектичну єдність індукції та дедукції. 

Доведення істинності гіпотези ґрунтується не на випадкових фактах, а на 
узагальнених результатах спеціально організованого спостереження, 
підпорядкованого цілям наукового дослідження. Якщо ці результати кількісні, 
то дослідник, спираючись на них, може сформулювати своє теоретичне 
припущення у вигляді спеціальної статистичної гіпотези. Тобто основна 
теоретична гіпотеза щодо певної закономірності конкретизується, 
трансформується в категорії статистичної науки. Такими категоріями є 
узагальнюючі характеристики: середня величина, ступінь варіації, закон 
розподілу тощо. Саме в цих категоріях знаходять своє вираження 
закономірності масового процесу, що мають імовірнісний характер. 

Закономірність – це повторюваність, послідовність і порядок у масових 
процесах. Статистична гіпотеза не підміняє теоретичного припущення щодо 
існування тієї чи іншої закономірності, вона лише надає йому іншого, 
статистичного виразу. І закономірність від того не змінює своєї природи [41]. 

Статистична гіпотеза – припущення щодо певних властивостей 
первинної сукупності, яке можна перевірити за даними вибіркового 
спостереження. Сутність перевірки гіпотези полягає в тому, щоб за даними 
вибірки визначити, узгоджуються чи не узгоджуються результати вибірки з 
гіпотезою, випадковими чи невипадковими є розбіжності між гіпотезою і 
даними вибірки. Очевидно, що статистична гіпотеза підпорядкована основній, 
теоретичній гіпотезі [42]. 

Найчастіше гіпотеза, яку належить перевірити, формулюється як 
відсутність розбіжності (нульова розбіжність) між невідомим параметром 
генеральної сукупності G і заданою величиною А, а тому її позначають Но. 
Зміст гіпотези записують після двокрапки, наприклад: Но : G = A. 

Кожній нульовій гіпотезі протиставляють альтернативну На. При 
формулюванні На враховується вагомість відхилень (G-A): для додатних 
відхилень На : G > А, для від'ємних – На : G < А, для тих і інших – На: G ≠ А. 
Якщо вибіркові дані суперечать гіпотезі, то вона відхиляється; коли ці дані 
узгоджуються з гіпотезою Но, то вона не відхиляється [41−44]. 

Спираючись на результати вибірки, статистична перевірка гіпотез 
неминуче пов'язана з ризиком прийняття помилкового рішення: ризик І – 
відхилення правильної нульової гіпотези, ризик II – невідхилення нульової 
гіпотези, коли насправді правильною є альтернативна. Ці ризики конкуруючі, і 
зменшення ймовірності одного (а) зумовлює збільшення ймовірності іншого 
(р). Скажімо, при контролі якості продукції, якщо допущена похибка а, то 
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забракують якісну продукцію, і навпаки, якщо допущена похибка р, то буде 
прийнята бракована продукція [45]. 

Оскільки уникнути ризиків неможливо, а наслідки їх, як правило, 
нерівнозначні, то в кожному конкретному дослідженні прагнуть мінімізувати 
той ризик, який пов'язаний із більшими втратами. Ймовірності ризиків 
наведено в табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

Ймовірність ризиків помилкових рішень при перевірці гіпотез 

Правильна гіпотеза 
Прийнята гіпотеза 

Но На 

Но 1 - а А 

На β 1 – β 
 
Правило, за яким гіпотеза Но відхиляється або не відхиляється 

(приймається), називається статистичним критерієм. Математичною основою 
будь-якого критерію є статистична характеристика θ, значення якої 
визначається за даними вибірки, а закон розподілу відомий. Кожне значення 
характеристики θ має певну ймовірність f (θ). Якщо вибіркове значення θ 
малоймовірне, то гіпотеза Но відхиляється. 

Межу малоймовірності значення θ називають рівнем істотності а. 
Очевидно, що а – це ймовірність ризику І. Чим менше а, тим менша 
ймовірність відхилити правильну нульову гіпотезу; водночас зменшення рівня 
а збільшує ризик не відхилити хибну нульову гіпотезу. У соціально-
економічних дослідженнях перевірку гіпотез найчастіше здійснюють із рівнем 
істотності а = 0,10; 0,05. 

Значення статистичної характеристики θ1-a, що відповідає заданому рівню 
істотності а, поділяє розподіл на дві частини:  

а) область припустимих значень; 
б) критична область.  
Якщо вибіркове значення θ потрапляє у критичну область, то гіпотеза Но 

відхиляється, якщо в область припустимих значень – не відхиляється. Саме 
тому значення θ1-a  називають критичним. 

Послідовність перевірки статистичної гіпотези наведено на  
рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Послідовність перевірки статистичної гіпотези  
 
Залежно від того, як сформульована альтернативна гіпотеза, критична 

область може бути одно- (ліво- чи правосторонньою) або двосторонньою.  
У сучасних комп'ютерних програмах статистична характеристика 

критерію називається Q-тестом, а результат тестування гіпотез Ho подається у 
двох варіантах: 

1) фактичне значення θ-тесту, яке можна порівняти з критичним для 
заданого рівня істотності θ1-a;  

2) фактичний рівень імовірності помилкового рішення – p-level, значення 
якого порівнюють із заданим рівнем істотності а. 

За цільовим спрямуванням перевірки гіпотез, сформульованих під час 
статистичної обробки даних, виділяють такі основні їх види:  

про числові значення узагальнюючих характеристик сукупності 
(середньої, частки, дисперсії); 

про тип розподілу випадкових величин; 
про однорідність двох чи більше вибіркових сукупностей; 

 
 
 

а) формулюють нульову Но та 
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про наявність і характер зв'язку між явищами; 
про незалежність і стаціонарність часових рядів [46]. 
Перевірка цих гіпотез здійснюється за допомогою різних статистичних 

критеріїв. Найпоширеніші з них ґрунтуються на відомих розподілах: 
Стьюдента, X2, Фішера. 

 
4.3. Критерії перевірки гіпотез 

 
Тестування гіпотез щодо середньої здійснюється у двох напрямах: 
1) порівняння середньої зі «стандартом»; 
2) порівняння середніх двох сукупностей. 
При розв'язку першого типу задач перевірці підлягає гіпотеза Hо: X = Хо, 

тобто генеральна середня X дорівнює стандарту Хо, а різниця | X - Хо| = 0. Із 
такою ситуацією стикаються при контролі якості продукції чи технологічного 
процесу, коли якість характеризується середнім рівнем: середня тривалість 
служби виробу, середня міцність пряжі, середня вологість речовини тощо. Коли 
гіпотеза Hо істинна, то порушення рівності X  = Хо можливе внаслідок дії 
механізму випадкового добору і властивої йому похибки. Отже, щоб відхилити 
чи не відхилити гіпотезу Hо, треба перевірити, випадкова чи не випадкова 
різниця і | X  - Хо|. Ступінь випадковості визначається стандартною похибкою 

вибірки xµ , розмір якої залежить від варіації ознаки і обсягу вибірки: 
 

Велика вибірка 
n

x

2σ
µ = . 

  Мала вибірка (п ≤  30) 
1

2

−
=

nx

σ
µ . 

 
Перевірка гіпотези Hо: X  =Х0 ґрунтується на використанні нормованого 

відхилення 
x

oXx

µ
−

, де вибіркова середня x  виступає оцінкою генеральної 

середньої X . 
У великих за обсягом сукупностях розподіл вибіркових середніх 

асимптотично наближається до нормального, а отже, нормоване відхилення є 
квантилем нормального розподілу (z-тест). При односторонній перевірці гіпотез 
щодо значення середньої найчастіше використовують квантилі: z0,90 = 1,28; z0,95 
= 1,64; z0,975  =1,96.  Завдяки симетричності нормального розподілу za =-z1-a. 
[47]. 
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Коли альтернативна гіпотеза формулюється як На : X  ≠Xo, то 

застосовують двосторонню перевірку з критичними значеннями тесту : 
2

az  ; 

2
1

az
−  . При а = 0,05 це будуть значення: z0,025  = -1,96   та  z0,975  = 1,96. 

У малих вибірках розподіл вибіркових середніх підпорядковується 
розподілу Стьюдента. Відповідно гіпотеза Но: X  = Хо перевіряється за 
допомогою t-тесту, значення якого для а = 0,05 і числа ступенів свободи  
df= (n-1) наведено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 
Критичні точки t-тесту для a = 0,05 

df Двосторонній Односторонній df Двосторонній Односторонній 

4 2,78 2,13 16 2,12 1,75 
5 2,57 2,01 18 2,10 1,73 
6 2,45 1,94 20 2,09 1,73 
7 2,37 1,89 22 2,07 1,72 
8 2,31 1,86 24 2,06 1,71 
9 2,26 1,83 26 2,06 1,71 
10 2,23 1,81 28 2,05 1,70 
11 2,20 1,80 30 2,04 1,70 
12 2,18 1,78 40 2,02 1,68 
13 2,16 1,77 50 2,01 1,68 
14 2,15 1,76 100 1,98 1,66 
15 2,13 1,75 ∞ 1,96 1,64 

 
Приклад 1. Необхідно перевірити, чи відповідає вологість борошна, що 

надійшло до складу магазину, нормативу (Х0 =16%). Для цього з різних вагонів 
узято 20 проб. За результатами аналізу проб середня вологість становить 17,2% 
при дисперсії 12,2. 

Розв'язок. Щоб відповісти на питання, випадкове чи невипадкове 
відхилення середньої від нормативу (17,2-16,0), перевірці піддамо нульову 
гіпотезу На: X = 16 проти альтернативної На : X > 16. 

За даними вибірки стандартна похибка середньої дорівнює 

%.8,0
120

2,12
=

−
=xµ  

Звідси вибіркове значення .5,1
8,0

0,162,17
=

−
=

−
=

x

oXx
t

µ  

Для числа ступенів свободи df =20-1 = 19 і рівня істотності а = 0,05 
критичне значення одностороннього критерію становить t1-a(19)= 1,73. 
Вибіркове значення менше за критичне (1,5 < 1,73), тобто належить до області 
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припустимих значень, а отже, гіпотеза про те, що середній рівень вологості 
борошна відповідає стандарту, не відхиляється. 

Аналогічна процедура перевірки гіпотез щодо частоти розподілу. Слід 

зазначити, що частка 
n

m
p =  – це середня величина бінарної ознаки, яка має 

лише два взаємовиключних значення (0; 1). Нехай гіпотеза полягає в тому, що 
частка дорівнює певному нормативу ро, тобто Ho :p =ро. У великих за обсягом 
сукупностях перевірку гіпотези здійснюють за t-критерієм, у малих – за t-
критерієм. Нагадаємо, що дисперсія частки розраховується за формулою s2 = 
р(1 - р), де p і (1-р) – частки вибіркової сукупності, які відображають наявність і 
відсутність певної властивості. Стандартна похибка частки визначається за 
формулою 

( )
.

1

1

−
−

=
n

pp
pµ  

 
Приклад 2. За даними вибіркового обстеження 26 актів прийому партії 

ковбасних виробів частка дефектів ковбаси вареної становила 18% при 
допустимій нормі дефектів 4%. Чи відповідає нормативам якість ковбаси 
вареної? 

Розв'язок. Нульову гіпотезу Hо : р = ро перевіримо проти альтернативної 
На : р > ро за допомогою одностороннього t-критерію. Стандартна похибка 
дорівнює 

 

( )
,0768,0

126

18,0118,0
=

−

−
=pµ  

 

а значення t- критерію за даними вибірки 
 

.82,1
0768,0

04,018,0
=

−
=t  

 
Оскільки вибіркове значення t потрапляє в критичну область 

одностороннього критерію (1,82 >t1-0,05 (25) = 1,71), то гіпотеза про те, що якість 
ковбаси вареної відповідає нормативу, відхиляється з імовірністю  
1 - а = 1 - 0,05 = 0,95. 

При перевірці гіпотези щодо частки статистичною характеристикою 
критерію може бути сама частка р0. У такому разі для заданого рівня істотності 
а визначаються межі припустимих значень частки і на їх основі – критичні 
точки. 

( )
;

1

1

2 −

−
−

n
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tp oo
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У даному прикладі    р0 = 0,04,   
( )

,039,0
126

04,0104,0
=

−

−
=pµ  

а верхня критична точка двостороннього критерію з імовірністю а = 0,05 
становить 

0,04 + 2,06 × 0,039 = 0,08. 
Фактичне значення частки виявляється поза межами припустимих 

значень (0,18 > 0,08), що дає підстави відхилити нульову гіпотезу. Отже, і за 
цим критерієм якість ковбаси вареної не відповідає нормативу. 

Другий тип задач пов'язаний із порівнянням параметрів двох 
сукупностей. Скажімо, у промисловості при вибірковому контролі якості 
виробів, виготовлених на різних верстатах чи за різними технологіями, у 
товарознавстві – при експериментальному оцінюванні ефекту нового продукту, 
у торгівлі – при оцінюванні ефективності реклами тощо. 

Наприклад, здійснюється вибіркове обстеження виходу варених 
ковбасних виробів, які виробляються за різними рецептурами. Перша зміна 
виготовлює ковбасні вироби за рецептурою А, друга – рецептурою Б (п1= п2= 8). 
Погодинний вихід ковбасних виробів змін становить, виробів: 

 
Проект А 10 12 15 11 12 9 14 13 
Проект Б 8 10 12 9 10 8 11 12 

 
Вибіркові оцінки середніх і дисперсій за змінами: 1x = 12 шт. при  

2
1s = 4,00; 2x = 10 шт. при 2

2s = 2,57. Різниця між середніми ( 1x  - 2x ) = (12-10) = 2 
вироби. Слід визначити, чи істотною є розбіжність середніх, тобто чи 
зумовлена вона різною ефективністю виробництва рецептурою, чи випадкова. 
Нульова гіпотеза формулюється на припущенні, що розбіжності середніх 
випадкові Но : 1X = 2X . Альтернативна гіпотеза передбачає, що рецептура А 
ефективніша: Hа: 1X  > 2X . При такому формулюванні На проводиться 
одностороння (правостороння) перевірка. 

Тестування гіпотези Ho можна виконати за допомогою критерію 
Стьюдента з числом ступенів свободи df= n1 + п2 - 2. Вибіркове значення 
t-тесту обчислюється діленням розбіжності вибіркових середніх на стандартну 

похибку розбіжності ( )21 xx −µ , яка дорівнює сумі стандартних похибок цих 

середніх 
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2

2
2

1

2
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У даному прикладі стандартна похибка розбіжності середніх дорівнює 
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( ) ,906,0
8

57,2

8

00,4
21

=+=−xxµ
 

а вибіркове значення t-тесту 

.20,2
906,0

1012
=

−
=t  

 
Для числа ступенів свободи df=8+8-2=14 критичним є значення 

одностороннього критерію t1-0,05 (14) = 1,76. Оскільки фактичне значення 
перевищує критичне (2,20 >1,76), то нульова гіпотеза відхиляється, і з 
імовірністю 0,95 можна стверджувати, що розбіжності середніх невипадкові, 
тобто рецептура А дозволяє підвищити вихід готових ковбасних виробів, а 
отже, є ефективнішою за рецептуру Б. 

Оцінка розбіжності середніх дещо змінюється, коли ряди спостережень 
утворюють пари. Така ситуація виникає у повторних обстеженнях типу «до - 
після», скажімо, до і після регулювання пристрою, зміни умов праці, зміни 
законодавства тощо. У таких випадках два ряди попарно пов'язаних даних 
замінюються одним рядом відхилень між ними (d = х1 –х0). Дисперсія і 
стандартна похибка цих відхилень визначаються за такими формулами 

( )
;

1
1

2

2

−

−
=
∑

n

dd

s

n

d          
,

2

d

n
sd

d =µ
 

де d – відхилення по кожній парі значень;  
d – середнє відхилення;  
п – кількість пар. 

Наприклад, фірма реалізує свій товар у мережі магазинів (п =10). Після 
реклами по телебаченню обсяги продажу дещо змінилися. До реклами денний 

обсяг продажів становив у середньому 0X = 68 тис. грн., після реклами – 1X  = 

74 тис. грн. Щоб оцінити, випадкові чи невипадкові розбіжності середніх (74 - 

68 = 6 тис. грн) перевіримо гіпотезу Но : 1X  = 0X  проти альтернативної На: 

1X  > 0X .  
Розглянутий метод двовибіркового тестування розбіжностей середніх 

перетинається з методом дисперсійного аналізу, в якому аналогічна нульова 
гіпотеза висувається не для двох, а для трьох та більше вибірок, кожна з яких 

представляє ідентифіковану в певний спосіб групу: Н0 : 1x  = 2x   = ... mx  [47]. 
Тестування такої гіпотези ґрунтується на порівнянні дисперсій, звідси і 

назва методу – дисперсійний аналіз [48]. 
Сутність дисперсійного аналізу полягає в декомпозиції варіації показника 

за джерелами формування. Кількість джерел варіації залежить від кількості 
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факторів, за якими виокремлено групи. В однофакторному дисперсійному 
аналізі (скорочено ANOVA) виокремлюються дві компоненти варіації  
(рис. 4.2). 

 Основну тотожність однофакторного дисперсійного аналізу можна 
подати як взаємозв'язок між сумами квадратів відхилень: 

 
,WB QQQ +=  

або 

( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑∑∑ −+−=−
j jn m n

jij

m

jjij

m

xxxxnxx
1 1 1

2

1

22

1

,  

 
де Q – сума квадратів відхилень окремих спостережень хij від загальної 
середньої x  ; 

QB – сума квадратів відхилень групових середніх jx  від загальної x  

(between); 
Qw – сума квадратів відхилень окремих спостережень хij  усередині груп від 

групових середніх (within); 
nj – кількість спостережень у j-й групі;  
т – кількість груп, п = njm – загальна кількість спостережень. 

 

 
 

Рис. 4.2. Компоненти варіації, що виокремлюються  
в однофакторному дисперсійному аналізі 

 
На основі сум квадратів відхилень розраховуються три оцінки дисперсій 

за джерелами варіації: 
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Знаменники оцінок дисперсії є ступенями свободи відповідних джерел 
варіації. Вони співвідносяться так само, як суми квадратів відхилень: 
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(п - 1) = (т — 1) + (п - т). 

 
Перевірка нульової гіпотези в однофакторному дисперсійному аналізі 

ґрунтується на співвідношенні між- та внутрішньогрупової варіації (в 
розрахунку на один ступінь свободи). F-тест показує, у скільки разів оцінка 
міжгрупової варіації перевищує випадкову 
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Схему однофакторного дисперсійного аналізу подано в табл. 4.3. 
Критичні значення F-тесту для рівня істотності а визначаються 

співвідношенням числа ступенів свободи чисельника (m-1) і знаменника (п-т). 
Процедура тестування стандартна: коли  
F> F1-a(m-1;n-m), то нульова гіпотеза відхиляється. Якщо  
F< F1-a(m-1;n-m), то підстав для відхилення нульової гіпотези немає. 

Таблиця 4.3 

Схема однофакторного дисперсійного аналізу 

Джерела  
варіації 

Сума квадратів 
відхилень 

Число 
ступенів 
свободи 

Середній 
квадрат 

відхилень 
F-тест 

Між 
групами 
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Наприклад, з метою виявлення впливу вмісту протеїну в раціоні тварин 

на приріст живої ваги проведено експеримент. Було сформовано три групи 
молодняку свиней на відгодівлі по 5 тварин у кожній: перша група отримувала 
80 г протеїну, друга – 90, третя –100. Середньодобовий приріст живої ваги 
становив, г: 

 
1 група 430 425 440 435 440 
2 група 445 450 465 460 455 
3 група 470 465 480 475 460 

 
Групові середні варіації свідчать про те, що зі збільшенням вмісту 

протеїну в раціоні середньодобовий приріст живої ваги молодняку свиней 
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зростає: у другій групі порівняно з першою на 21 г (455-434), у третій 
порівняно з другою – на 15 г (470-455). 

Оцінки дисперсій: міжгрупової (3270 : 2 = 1635) та внутрішньогрупової 
(670 : 12 = 55,8). Вибіркове значення критерію F = 29,3 значно перевищує 
критичне F1-005(2,12) = 3,88, що дає підстави вважати розбіжності групових 
середніх невипадковими. З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що кількість 
протеїну в раціоні істотно впливає на середньодобовий приріст живої маси 
поросят. 

За принципом дисперсійного аналізу здійснюється обробка результатів 
складних наукових експериментів, коли вивчається вплив двох і більше 
факторів і шляхом оцінювання істотності розбіжностей групових середніх 
доводиться ефективність їх дії [47]. 

Отже, в усіх розглянутих прикладах результатом перевірки статистичних 
гіпотез є імовірнісне судження щодо значень параметрів однієї сукупності або 
істотності розбіжностей між параметрами різних сукупностей (груп). 

 
4.4. Аналіз кореляцій і регресій 
 
Усі явища навколишнього світу взаємопов'язані та взаємозумовлені. У 

складному переплетінні всеохоплюючого взаємозв'язку будь-яке з них є 
наслідком дії певної безлічі причин і водночас – причиною інших явищ. Перед 
дослідниками весь час постає питання: які саме причини формують рівень 
явища в конкретній сукупності та який внесок кожної з них? Виявлення і 
кількісне вимірювання об'єктивно існуючих між явищами взаємозв'язків в 
конкретних умовах простору і часу є одним із важливих завдань наукових 
досліджень. 

У процесі дослідження вирішується триєдине завдання: 
встановлюється факт наявності зв'язку між явищами, його напрям і 

форми; 
вимірюється ступінь щільності зв'язку; 
оцінюються ефекти впливу одних явищ на інші. Висновки щодо 

наявності, сили і характеру впливу одних явищ на інші мають важливе 
значення для практичної діяльності, передусім, для обґрунтування 
управлінських рішень, для прогнозування й регулювання складних соціально-
економічних явищ і процесів. 

Слід додати, що існують різноманітні форми виявлення взаємозв'язків. За 
напрямом впливу кореляційні зв'язки бувають прямими і зворотними, за 
аналітичною формою – лінійними і нелінійними, за кількістю взаємодіючих 
факторів – парними і множинними. 

Кожне дослідження ґрунтується на конкретній інформаційній базі. 
Інформаційною базою аналізу кореляційних зв'язків є сукупності 
індивідуальних значень взаємопов'язаних ознак.  

Досліднику важливо знати обчислювальні процедури, аналітичні 
можливості та передумови того чи іншого методу, вміти правильно підготувати 
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інформацію та аналізувати результати. Змістовна інтерпретація результатів 
аналізу – обов'язкова умова наукового дослідження. Саме це спонукає 
розглядати логіку аналізу і зміст характеристик вимірювання кореляційного 
зв'язку. 

Найпростішою системою кореляційного зв'язку є парна кореляція, коли 
одне явище розглядається як фактор, інше – як результат. Відповідно ознаки, 
що характеризують ці явища, називаються: факторною х і результативною у. 
Наявність зв'язку між ними має бути попередньо обґрунтована і представлена у 
вигляді гіпотези [48]. 

Якщо в конкретній сукупності теоретично обґрунтований зв'язок 
реалізується, то це виявиться закономірною зміною значень результативної 
ознаки у зі зміною значень факторної ознаки х, тобто фактор х своїм впливом 
формує варіацію у. За відсутності зв'язку варіація у не буде пов'язана з 
варіацією х. Виявити узгодженість (неузгодженість) варіації двох ознак можна 
за допомогою паралельних рядів, коли одиниці сукупності упорядковуються за 
значеннями факторної ознаки х, а паралельно розміщуються відповідні їм 
значення результативної ознаки у. Наявність чи відсутність зв'язку виявляється 
зіставленням паралельних рядів. 

Форму кореляційного зв'язку між ознаками можна описати аналітично у 
вигляді функції Y = f(x), яка називається регресією у по х. Рівняння лінійної 
регресії має вигляд 

Y = а + bх,  
де Y – теоретичний рівень результативної ознаки; 

а – вільний член рівняння регресії; 
b – коефіцієнт регресії, показує, на скільки одиниць у середньому 

змінюється у зі зміною х на одиницю. При прямому зв'язку b – величина 
додатна, при оберненому – від'ємна. Коефіцієнт регресії розглядається як ефект 
впливу х на у. 

Параметри рівняння регресії визначаються методом найменших квадратів 
(МНК), основна умова якого – мінімізація суми квадратів відхилень емпіричних 
значень уj; від теоретичних Yj: 

( ) min,2 =−∑ jj Yy  

де  j – порядковий номер одиниці сукупності. 
Відхилення (уj – Уj) пояснюються впливом інших, не включених у модель 

факторів, які називаються залишками і позначаються ej. Оскільки алгоритми 
МНК описані в математико-статистичній літературі й реалізовані в 
комп'ютерних програмах, наведемо лише загальну схему розрахунку 
статистичних характеристик моделі, акцентуючи увагу на їх змістовній 
інтерпретації. У парній лінійній регресії сума квадратів відхилень мінімізується 
при таких значеннях параметрів а та b: 
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У невеликих за обсягом сукупностях коефіцієнт регресії схильний до 
випадкових коливань, тому слід перевірити його істотність. При лінійному 
зв'язку істотність коефіцієнта регресії перевіряють за допомогою t-критерію 
Стьюдента, статистична характеристика якого для гіпотези Но :b = 0 
визначається відношенням коефіцієнта регресії b до власної стандартної 
похибки µb, тобто 

.

b

b
t

µ
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Стандартна похибка коефіцієнта регресії залежить від варіації факторної 
ознаки х, залишкової дисперсії se і числа ступенів свободи df = n-m, де т – 
кількість параметрів рівняння регресії (для лінійної регресії т =2): 
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Мірою щільності парного лінійного зв'язку є коефіцієнт кореляції r 
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Знаки коефіцієнтів кореляції та регресії однакові, величини їх 

взаємопов'язані функціонально, що уможливлює розрахунок одного 
коефіцієнта на основі іншого: 
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де sx і sy  – стандартні відхилення факторної та результативної ознак [49–50]. 
Коефіцієнт кореляції застосовують для вимірювання щільності лінійного 

кореляційного зв'язку. Більш широку сферу застосування мають коефіцієнти, 
розрахунок яких ґрунтується на декомпозиції варіації результативної ознаки у 
за джерелами формування. Незалежно від функціонального виду регресії, 
варіацію результативної ознаки у можна розкласти на дві складові: за рахунок 
дії фактора х і за рахунок дії інших факторів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

 

( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑ −+−=− 222 yYYyyy  

або                                 ,Eyy QQQ +=   

де  

( )∑ −= 2yyQy  – загальна (total) сума квадратів відхилень 

індивідуальних значень ознаки у від середньої; 

( )∑ −= 2yYQ y  – сума квадратів відхилень теоретичних значень від 

середньої. Ці відхилення є наслідком дії фактора х, а тому називається 
факторною варіацією (regresion); 

( )∑ −= 2YyQE  – сума квадратів відхилень фактичних значень від 

теоретичних; ці відхилення є наслідком дії інших факторів (residual) [49–50]. 
Відношення факторної суми квадратів відхилень до загальної називається 

коефіцієнтом детермінації 

.12
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R −==  

 
Коефіцієнт детермінації характеризує частку варіації результативної 

ознаки у, яка пов'язана з варіацією фактора х. За відсутності зв'язку R2=0. Якщо 
зв'язок функціональний, то R2=l. 

Знаючи ступінь залежності варіації у від варіації х, можна дійти висновку 
про доцільність подальшого вивчення взаємозв'язку і практичного його 
використання, а також виявити ті фактори, які в конкретних умовах є 
визначальними [51]. 

Корінь квадратний із коефіцієнта детермінації називають коефіцієнтом 
кореляції. Якщо зв'язок лінійний, то R =|r|.  

Перевірка істотності кореляційного зв'язку ґрунтується на порівнянні 
фактичних значень R2 з критичними, які могли б виникнути за відсутності 
зв'язку. Якщо фактичне значення R2 перевищує критичне, то зв'язок між 
ознаками невипадковий. Гіпотеза, що перевіряється, формулюється як нульова: 
H0 :R

2=0. 
Критичні значення характеристик щільності зв'язку для рівня істотності 

а=0,05 і відповідного числа ступенів свободи наведено в табл. 4.4.  
Число ступенів свободи df залежить від обсягу сукупності п і кількості 

параметрів рівняння т. Для факторної дисперсії df дорівнює (m - 1), для 
залишкової – (п - т). Так, стосовно розглянутої сукупності регіонів критичне 
значення коефіцієнта детермінації становить R2

0,95(l;8) = 0,399. Емпіричний 
коефіцієнт детермінації R2 = 0,876 перевищує критичне значення, що з 
імовірністю 0,95 підтверджує істотність зв'язку між інвестиціями в розвиток 
інфраструктури просування товару на ринок і обсягами продажу. 
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Таблиця 4.4 

Критичні значення коефіцієнта детермінації R для ά = 0,05 

                 m-1 
       n-m 

1 2 3 4 5 

8 0,399 527 604 657 697 
9 362 488 563 618 659 

10 332 451 527 582 624 
12 283 394 466 521 564 
14 247 348 417 471 514 
16 219 312 378 429 477 
18 197 283 345 394 435 
20 179 259 318 364 404 
24 151 221 273 316 353 
28 130 193 240 279 314 
32 115 171 214 250 282 
36 102 153 192 226 256 
40 093 139 176 207 234 
50 075 113 143 170 194 
60 063 095 121 144 165 
80 047 072 093 ПО 127 
100 038 058 075 090 103 
120 032 049 063 075 087 
200 019 030 038 046 053 

 
Розглянута процедура перевірки істотності зв'язку є складовою 

дисперсійного аналізу. Характеристика дисперсійного критерію F 
функціонально пов'язана з коефіцієнтом детермінації  

,
1 1

2
2

2

k

k

R

R
F ×

−
= , а тому результати перевірки будуть ідентичними.  

Стандартна таблиця регресійного аналізу містить усі характеристики 
кореляційних зв'язків, що описані вище, зокрема: 

значення коефіцієнтів кореляції R, детермінації R2 та R2
k (скоригований на 

число ступенів свободи), стандартну похибку se; 
результати дисперсійного аналізу; 
коефіцієнти регресії, стандартні похибки і t-тести коефіцієнтів регресії. 
Подаючи у як функцію лише одного фактора х, тим самим абстрагуються 

від множинності причин, штучно спрощуючи механізм формування варіації 
результату у. Більш адекватною щодо реальних процесів формування 
соціально-економічних явищ і процесів є множинна, багатофакторна регресія. 

Адекватність регресійної моделі означає її здатність правильно описати 
реальну структуру взаємозв'язків між ознаками xі та у.  
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За даними авторів [55–60] методологічною основою вирішення проблеми 
адекватності є теоретичний, змістовний аналіз матеріальної природи процесу 
(явища) і обґрунтування типу та структури моделі, яка описує механізм його 
формування. Включення в регресійну модель того чи іншого фактора пов'язане, 
передусім, з уявленням дослідника щодо структури взаємозв'язку 
результативної ознаки у з іншими параметрами об'єкта дослідження. 

Основні етапи побудови моделей множинної регресії такі самі, як і 
парної. Щодо функціонального виду моделі, то на практиці найчастіше 
віддають перевагу лінійній моделі завдяки простоті й логічності економічної 
інтерпретації її параметрів [60]. 

Лінійне рівняння регресії записується в такий спосіб: 

∑
=

+=
m

i
ii xbbY

1
0 ,

 

де b0 – вільний член рівняння, економічного змісту, як правило, немає, лише 
окреслює область існування моделі; 

bі – коефіцієнт регресії показує, як у середньому змінюється у зі зміною х, –  
на одиницю її шкали вимірювання при незмінності інших, включених у модель 
факторів, і за інших однакових умов. 

У моделі основне навантаження покладається на коефіцієнт регресії bi, 
він розглядається як своєрідна міра «очищеного» впливу xі на у і тому 
називається ефектом впливу. Щоб визначити ефект впливу і-го фактора, 
необхідно елімінувати (усунути) вплив інших факторів, умовно зафіксувавши 
їх на одному і тому самому рівні. Значення коефіцієнтів регресії певною мірою 
залежать від складу включених у модель факторів, що потребує всебічного 
попереднього аналізу структури взаємозв'язків. 

Однією з передумов побудови регресійних моделей є відсутність 
мультиколінеарності. Неприпустимо включати в модель функціонально 
пов'язані (колінеарні) факторні ознаки, коли коефіцієнт кореляції між ними 
перевищує сукупний коефіцієнт кореляції, тобто ris>R. Найпростіший спосіб 
усунення мультиколінеарності – виключити одну чи більше колінеарних ознак 
із моделі або замінити їх іншими. Колінеарні ознаки можна також об'єднати в 
одну узагальнюючу оцінку. 

 
Мультиколінеарність виникає тоді, коли більше ніж два фактори 

зв’язані між собою лінійною залежністю, тобто має місце вплив факторів один 
на одного [61]. 

 
Факторні ознаки хi мають бути виражені числом, а їх значення – 

варіюватись у певних межах. Якщо факторна ознака атрибутивна, текстова 
(форма власності, місце розташування тощо), то при включенні в модель її 
необхідно «оцифрувати», тобто приписати кожному найменуванню (градації) 
ознаки певне число. Можливі різні варіанти «оцифрування», проте з точки зору 
змістовної інтерпретації найбільш прийнятним є використання бінарних 
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змінних, які набувають два взаємовиключних значення (0; 1). Ознака такого 
типу розглядається як умовний код, що вказує на належність (1) чи 
неналежність (0) j-ї одиниці сукупності до певної градації, та називається 
dummy-змінною и. За наявності р-найменувань (градацій) ознаки в регресійну 
модель вводиться (р-1) dummy-змінних. 

За допомогою dummy-змінних можна адаптувати регресійну модель до 
неоднорідної сукупності. Якщо неоднорідність проявляється розшаруванням 
сукупності на р ізольованих класів (груп), то кожен клас розглядається як 
градація номінальної ознаки, і тим одиницям, що належать до j-го класу, 
приписується uj=1, а тим, що не належать, – uj=0. Параметри при цих змінних 
інтерпретуються так само, як і при градаціях текстових ознак [62]. 

У тих випадках, коли інформаційна база регресійної моделі представлена 
рядами динаміки, виникають певні методологічні труднощі, спричинені 
залежністю рівнів ряду (автокореляцією). Наявність останньої порушує одну з 
передумов регресійного аналізу – незалежність спостережень – і призводить до 
викривлення його результатів. З метою зменшення впливу автокореляції в 
регресійну модель разом із факторами хi включається фактор часу t, який 
дозволяє оцінити вплив інших, не ідентифікованих у моделі факторів, що 
формують тенденцію результативної ознаки у. За наявності лінійного тренду у 
модель набуває такого вигляду: 

∑ ++=
m

ii ctxbaY
1

0 ,  

де bi – чистий ефект впливу і-го фактора на у; 
с – ефект неідентифікованих факторів, які змінюються в часі та формують 

тенденцію у. 
У макроекономічному аналізі широко застосовують нелінійну регресію, 

переважно у формі степеневої функції 

mb
m

bbb xxxAxY ...321
321= , 

де bi – коефіцієнт еластичності – показує, на скільки відсотків у середньому 
зміниться у зі зміною xі на 1% за умови незмінності інших факторів; 

А – приводить масштаб (розмірність) факторів до масштабу результату (при 
використанні індексів А = 1). 

Існують різні модифікації степеневої функції. Класичним її прикладом 
вважають виробничу функцію Кобба – Дугласа, яка описує співвідношення між 
результатом і факторами виробництва, представленими капіталом і працею 
[63]. У теорії економічного зростання капітал і праця розглядаються як 
екстенсивні фактори розвитку, пов'язані із залученням нових ресурсів. 
Історичний аналіз розвитку країн-лідерів світової економіки свідчить про 
помітне зростання наукомісткості конкурентоспроможних виробництв і 
підвищення значимості факторів, пов'язаних із якістю людського капіталу [64]. 
Для оцінювання впливу на економічний розвиток інтенсивних факторів 
(технологічних змін, розвитку сфер освіти, науки, інноваційної діяльності 
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тощо) у модель виробничої функції вводиться змінна часу еλt,  де e – основа 
натурального логарифму. Модель набуває вигляду: 

 
Q = АK а L βе λt ,  

де Q – результат виробництва; 
K – основний капітал; 
L – затрати праці (кількість зайнятих); 
а і β – коефіцієнти еластичності: а характеризує відносний приріст 

результату на одиницю приросту капіталу при L= const, β – відносний приріст 
результату на одиницю приросту затрат праці при K = const; 

λ – параметр при змінній часу; характеризує темп приросту функції за 
рахунок   інтенсивних факторів. 

У рамках степеневої функції можна подати темп приросту результату q як 
зважену суму темпів приросту включених у модель факторів (як ваги 
виступають відповідні коефіцієнти еластичності): 

 
q = a k + βl + λ,  

де k, l – темпи приросту, відповідно, капіталу і затрат праці; 
λ – темп приросту результату, зумовлений дією інтенсивних факторів. 

Звідси можна визначити внесок екстенсивних de та інтенсивних di 
факторів у розвиток процесів відтворення: 

 
de = (a k+βl) / q; 

di = λ / q; 
de +di = 1. 

 
На практиці використовують інші модифікації виробничої функції. 

Наприклад, розділивши обидві частини виробничої функції на L, отримаємо 
функцію продуктивності праці: 

,
t

e
a

AFW
λ

=  
де W – продуктивність праці; 

F – капіталоозброєність праці. У темпах приросту ця функція записується 
так: 

( ) .λλ +−=+= lkaafw  
 

Вклад екстенсивних de та інтенсивних di факторів у динаміку 
продуктивності праці визначається аналогічно: 

 
de = a (k -/) / w; 

di = λ /  w. 
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Степеневою функцією описується також взаємозв'язок між попитом С, 
середньодушовим доходом населення D і споживчими цінами Р. Тренд попиту, 
зумовлений звичками, модою тощо, вводиться в модель змінною часу eλt: 

 

,
t

eP
a

ADC
λβ

=  
де а і β – коефіцієнти еластичності попиту відповідно від доходу. 

Отже, результати регресійного аналізу за умови коректного його 
використання можуть бути вагомим аргументом у процесі розробки стратегії 
економічного розвитку. 
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РОЗДІЛ 5 
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

5.1. Візуалізація мислення і планування як спосіб систематизації та 
упорядкування наукової інформації  

 

Візуалізація – термін, який став загальновідомим завдяки Юнгу, який 
проводив всебічні дослідження людської свідомості та психіки. Але ще до 
Юнга цей термін і це поняття існувало в більш древніх і не менш відомих 
науках, основи яких заклав буддизм і його медитації. Втім, не тільки в буддизмі 
існували й існують медитативні техніки, і не тільки в медитації починається і 
закінчується візуалізація. 

По-перше, розберемося, що ж таке пізнання. Пізнання навколишнього 
світу починається з відчуттів, сприймань і породжує людське мислення. Воно 
супроводжує усі розумові процеси людини. Процес мислення вивчає не лише 
філософія, а й логіка, кібернетика, лінгвістика. Особливе місце серед цих наук 
посідає методологія наукових досліджень. Вона не тільки констатує та описує, 
але й пояснює мислення науковця: перебіг наукового дослідження; за яких 
умов, як і чому з'являється припущення, як воно розвивається і 
вдосконалюється; розкриває закономірності мислення та причини його 
перебігу. 

Відомо, що мислення – це психічний процес пошуків та відкриттів 
нового, істинного, глибинного внаслідок аналізу та синтезу навколишньої 
дійсності. У процесі мислення ми пізнаємо світ узагальнено та опосередковано 
(через слово). При цьому для нас важливе значення мають зв'язки між 
предметами та явищами [66]. 

Мислення – це інтелектуальна й практична діяльність, оскільки поєднує в 
собі пізнання і творче перетворення образів і уявлень, зафіксованих у пам'яті. 
Це завжди активна зміна діяльності внаслідок розумової праці [66]. 

Мислення тісно пов'язане з чуттєвим пізнанням, яке є джерелом 
мислення, його основою. Через відчуття та сприймання мислення 
безпосередньо зв'язане з навколишнім світом і є його відображенням. Але в 
процесі мислення людина виходить за межі чуттєвого пізнання, розкриває такі 
явища, які не можна безпосередньо сприйняти [67]. 

Основою процесу мислення завжди є аналіз і синтез. 
Аналіз – це уявне відокремлення властивостей від об'єкта, виділення 

окремих його частин, елементів тощо. Аналіз – необхідна умова наукової 
інтерпретації фактів. Він вимагає повноти, глибини та точності. Це перший 
етап вивчення будь-якого явища. Наприклад, вивчаючи текст, ми поділяємо 
його на епізоди сюжету, фрагменти композиції і на менші сегменти (речення, 
слова, склади, фонеми); шукаємо різноманітні конструктивні зв'язки між ними, 
зовнішні відмінності та внутрішню єдність. Пізніше всі ці компоненти 
поєднуються між собою. 
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Поєднання окремих компонентів об'єкта в єдине ціле називається 
синтезом. Синтез як процес мислення може відбуватись на різних рівнях у 
діяльності людини, починаючи від простого механічного сполучення частин 
цілого до створення наукової теорії на основі узагальнення окремих фактів і 
матеріалів досліджень. Він може здійснюватися як на основі сприймання, так і 
на основі спогадів та уявлень. 

Узагальнення – уявне згрупування предметів за загальними та істотними 
ознаками. Наприклад, за загальними ознаками об'єднуємо в одну групу вишню, 
гвоздику, кров, охолоджене м'ясо – за кольором, але це не істотна ознака. За 
істотними ознаками (за призначенням) об'єднуємо стіл, стілець, шафу, крісло – 
це меблі. Узагальнюючи предмети за їх властивостями, ми змушені 
абстрагувати властивості від предметів. Абстрагування – уявне відокремлення 
істотних властивостей від неістотних та від предмета в цілому, визначення 
спільної ознаки, що характеризує певний клас предметів. Суть абстрагування як 
операції мислення полягає в тому, що сприймаючи певний предмет і 
виокремлюючи в ньому певну частину, розглядаємо виділену частину чи 
властивість незалежно від інших складових даного предмета. Ми абстрагуємось 
від інших ознак інформації, часто оперуємо такими абстрактними поняттями, 
як «число», «матерія», «сила», «величина», «колір» тощо. Однак при якісній 
характеристиці об'єктів ми переходимо від абстрактного до конкретного, тобто 
здійснюємо конкретизацію (п'ять яблук, червона квітка, високий юнак тощо). 

Конкретизація – процес протилежний абстракції. У конкретних уявленнях 
ми не намагаємося виокремити різні ознаки чи властивості предмета, а, 
навпаки, намагаємось уявити ці предмети у всій їх різноманітності 
властивостей і ознак та взаємозв'язків. 

Розглянемо загальноприйняту класифікацію видів мислення: 
за формою існування: конкретно-дійове, наочно-образне та абстрактне; 
за характером розумової діяльності: теоретичне та практичне; 
за ступенем оригінальності: репродуктивне та продуктивне. 
Доволі часто ми вирішуємо проблеми шляхом інсайту. Інсайт – це 

можливість подивитися по-новому на стару проблему, побачити її в новому 
ракурсі. Інсайт є важливим елементом розв'язання задач, однак маловідомим.  

Алгоритм – це процедура, в якій виконавець продумує усі важливі 
варіанти вирішення проблеми. Швидка та інтуїтивна чутливість розуму, що дає 
змогу прийняти рішення, називається евристикою. Цей термін започаткував ще 
Аристотель [68].  

Візуалізація – властивість людської свідомості, здатного відтворювати 
видимі і невидимі образи візуального (зорового) ряду в своїй свідомості. По 
суті – картинки, які наша свідомість сприймає як зоровий образ або відчуття 
такого зорового образу. За описом схоже з образами, які ми можемо бачити у 
сні, але до сну, і до стану повного психічного розслаблення те, що ховається за 
візуалізацією, не має прямого відношення. По-перше, візуальні образи, які 
виникають в голові у людини, можна розділити на дві категорії – образи 
візуального ряду і образи відчуття візуального ряду. Образи візуального ряду – 
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картинки, символи, графічні образи, які виникають в людській свідомості в 
стані неспання. Це те, що «бачить» наш мозок, минаючи відомі зорові 
рецептори. Образи відчуття візуального ряду – все ті ж картинки і символи, 
сюжети, які виникають в нашій свідомості як відчуття бачення, але при цьому 
головний аспект у вигляді зорового образу відсутня. Саме тому поняття і має 
назву «відчуття візуального ряду», яке вказує на те, що людина лише відчуває, 
але не бачить картинку-образ [69–70]. 

Візуальна уява. Уміння людини оперувати (сприймати навколишній світ) 
образами-сюжетами, частинами теперішнього або майбутнього процесу. 
Навичка проявляється як у вигляді прямих роздумів за допомогою візуального 
ряду, так і за допомогою більш простих категорій, наприклад малювання 
візерунків, ліній під час роздумів [71]. Цей процес можна порівняти зі 
створенням музики або написання картини, коли образ виникає як би сам 
собою. Позитивні риси візуального уяви – легка адаптація нової інформації, 
здатність легше і якісніше оперувати з надходить інформацією. Негативні риси 
– консерватизм чи стереотипність сприйняття, заснована на наявній 
порівняльній базі людини. Тобто людина здатна «бачити» в тій категорії, що 
«знайома» йому по базі його особистого сприйняття. І, як наслідок прояву 
даних цієї бази, можливість проривів страхів, побоювань, хвилювань через 
візуальний ряд [72]. 

Візуальне мислення. На відміну від візуального уяви, візуальне мислення 
спрямоване на систематизацію та упорядкування тієї інформації і тих сюжетів, 
які відбуваються в житті людини. Людина, що володіє візуальним мисленням, 
здатна формувати картини справжніх і майбутніх подій, процесів, що, 
безсумнівно, дуже часто спрощує аналіз того, що відбувається, оскільки 
«розгледіти» або «побачити» недоліки набагато простіше, ніж при звичайному 
словесному мисленні. Позитивні риси – здатність за рахунок побудови 
візуальних картин бачити недоліки сюжету або плану, як і здатність його 
реалізовувати, реально бачачи ті зміни, які в ньому відбуваються. Це підвищує 
контроль за процесом і якість реалізації. Негативні риси схожі з негативними 
рисами візуальної уяви і полягають в тому, що людина буде обмежена рамками 
своєї бази сприйняття. Друга характерна негативна риса – втрата зв'язку з 
реальністю, оскільки «видимий» і реальний план можуть дещо відрізняться за 
рахунок присутності в останньому людського фактора. І це часто виводить 
автора проекту зі стану спокою [73]. 

Візуальне сприйняття. Сприйняття навколишнього світу і процесів, що 
відбуваються в ньому, за рахунок вкладених візуальних звичок – образів, 
стереотипів, категорій, які зрозумілі і звичні людині. Небо синє, вода прозора і 
т.д. Все це категорії того ряду, які вкладені в людини від народження і до 
теперішнього дня. Людина, що володіє навичками візуального сприйняття як би 
схоплює весь сюжет цілком, а потім, за необхідності, його деталізує або 
систематизує, що дає йому можливість оперувати як інформацією на основі 
враження від побаченого, так і на підставі осмислення побаченого. Позитивні 
риси – легке засвоєння інформації, що належить до сфери гуманітарних наук. 
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Такі люди прекрасно відчувають навколишній світ, відчувають всі нюанси і всі 
його тонкощі. Багата картина сприйняття навколишнього світу і здатність 
отримувати інформацію і враження з кількох джерел інформації. Негативні 
риси – обмеженість сприйняття власної візуальної базою, яка, хоч і 
розширюється, але дає збої, переходячи на вкрай негативні асоціації або невірні 
тлумачення. Часто присутній конфлікт між чуттєвої і логічної складовими 
людського сприйняття [73–74]. 

Візуальне планування. Поняття, яке тісно пов'язане з візуальним 
мисленням, і говорить нам про те, що людина будує своє життя, вчинки і власні 
плани за допомогою візуальних образів, вона уявляє собі картинки і образи, 
близькі до реальних, формуючи на них свої прагнення. Саме візуальне 
планування використовує така техніка, як сігілізація – матеріалізація плану, 
прагнення, бажання людини. Позитивні риси – об'ємний план і розгорнутий 
сюжет набагато легше реалізувати. Тим більше, що за рахунок візуального 
образу відбувається посилення впливу такого сюжету на психіку людини, і, як 
наслідок, на її думки і вчинки. Негативні риси – складність передачі 
візуального образу іншим людям, які не володіють такими здібностями або 
мають інший візуальної базою. В результаті можливі конфлікти в сприйнятті і 
розумінні [75].  

Таким чином, візуалізація – властивість людської свідомості, здатна дати 
ще один інструмент роботи з реальністю. Це те, за допомогою чого 
навколишній світ можна сприймати більш об'ємно, а значить бачити і розуміти 
дещо більше.  

 
5.2. Методи зведення та обробки результатів наукових досліджень 
 
Зведення дослідних даних, одержаних на основі проведеного 

експерименту, являє собою їх систематизацію та встановлення якісних і 
кількісних залежностей між факторами, що досліджувались [76]. 

Для обробки результатів досліджень найчастіше застосовують 
статистичні, табличні і графічні методи. 

Табличні і графічні методи зведення результатів товарознавчого 
дослідження. 

Щоб кількісні показники результатів товарознавчого дослідження дали 
можливість виявити наявність деяких залежностей між у досліджуваними 
факторами, їх потрібно певним чином упорядкувати. Придатними для цього 
можуть стати статистичні методи ранжування і групування.  

Ранжування полягає у розподілі кількісних показників у певному порядку 
(наприклад, за ступенем їх важливості чи значимості або у послідовності 
зростання, чи навпаки – зменшення). На основі ранжування виключають усі 
другорядні і випадкові дані, що не впливають на результати проведеного 
дослідження [77]. 

Групування передбачає поділ дослідних даних на основі певних 
показників (показники якості товарів) на групи із однотипних або близьких за 
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значеннями елементів. Показники групування можуть бути кількісними і 
якісними.  

При групуванні за кількісними ознаками (кількісне групування) за основу 
беруть ознаки, які можна охарактеризувати кількісно (наприклад, результати 
визначення кислотності молока, вологості борошна, клейковини борошна  та ін). 
Кількісні ознаки завжди можна вимірювати якимись одиницями вимірювання, а 
результати вимірювання упорядковувати за певною послідовністю (°Т, %, мг 
тощо).  

При групуванні за якісними ознаками (атрибутивне групування) за основу 
беруть ознаки, які неможливо охарактеризувати кількісно, але вони можуть так 
повторюватись, що це стає можливим визначати (наприклад, смак, запах, 
консистенція, зовнішній вигляд харчових продуктів). З якісних ознак 
неможливо скласти якусь послідовність.  

Дослідні дані можуть бути згруповані за однією або кількома ознаками. 
За кількістю ознак розрізняють просте і комбіноване групування. Просте 
групування відбувається за однією ознакою (наприклад, всіх учасників 
експерименту можна поділити за стажем роботи). Комбіноване групування 
конкретної сукупності даних одночасно здійснюють на основі кількох ознак 
(коли вже поділених за ботанічним сортом яблука поділити ще й на товарні 
сорти – то це вже буде групування за двома ознаками. Третьою ознакою 
групування можуть стати оптові та роздрібні ціни тощо). Доцільним вважається 
групування не більше ніж за трьома ознаками. 

 
5.3. Табличні методи опрацювання результатів  
 
Статистично упорядковані дослідні дані для зручності подальшого 

використання заносять до таблиць. Таблиці дають можливість відображати 
кількісні ознаки досліджуваного об'єкта у стислому вигляді, компактно, 
систематизовано і наочно. Наведені у таблиці дані зручно порівнювати та 
аналізувати. Таблиця може бути не тільки засобом відображення зібраних під 
час експерименту даних, а й засобом їх інтерпретації.  

Тому важливо знати, як правильно скласти таблицю, який її вид доцільно 
обрати. 

Кожна таблиця складається з двох частин: текстової і цифрової. До 
текстової частини належать заголовок таблиці і необхідні словесні пояснення; 
до цифрової частини – статистичні числові дані, номер таблиці [78]. 

Інформативність таблиці залежить від вдалої її побудови. Правильний 
вибір структури таблиці допомагає краще розкрити сутність вміщених до неї 
даних і зв'язки між ними. За структурою розрізняють прості, групові, 
комбіновані, складені, шахові та деякі інші таблиці. 

Проста таблиця (табл. 5.1) містить перелік даних, зібраних про окремі 
фактори досліджуваного об'єкта.  
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Таблиця 5.1  
ПРОСТА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

Хімічний склад, г/100г Нут 
Вода, % 14,0 
Білок, % 20,1 – 31,0 
Жир, % 4,3 – 8,0 
Моно- та дисахариди 1,1 – 3,2 
Крохмаль, % 26,2 - 43,2  
Клітковина, % 3,7 
Зола, % 3,0 

Енергетична цінність, ккал 309 
У груповій таблиці окремі з досліджуваних факторів групують за якоюсь 

певною ознакою (табл. 5.2). 
Таблиця 5.2 

ГРУПОВА ТАБЛИЦЯ (зразок) 
Найменування зразка Закони течії Коефіцієнти 

детермінації 
Фарш ковбаси «Лікарська»  
(7% шпик) 

τ =539,56+0,543×D0,892 R2 = 0,97 

Фарш з 1% пасти з нуту τ =386,78+2,719×D0,974 R2 = 0,99 
Фарш з 2% пасти з нуту  τ =898,70+2,119×D0756 R2 = 0,97 
Фарш з 3% пасти з нуту  τ =971,42+2,87×D0,43 R2 = 0,96 
Фарш з 4% пасти з нуту  τ =594,40+0,47×D1,07 R2 = 0,96 
Фарш з 5% пасти з нуту  τ =629,49+0,321×D1,101 R2 = 0,95 
Фарш з 6% пасти з нуту  τ =378,67+2,161×D1,032 R2 = 0,95 
Фарш з 7% пасти з нуту τ =589,81+0,116×D1,325 R2 = 0,96 

 
У комбінованій таблиці (табл. 5.3) досліджувані фактори можуть бути 

згруповані за кількома ознаками. Комбінована таблиця створює кращі умови 
для порівняння і аналізу дослідних даних, ніж прості і групові таблиці. 

Таблиця 5.3 
КОМБІНОВАНА ТАБЛИЦЯ (зразок) 

Номер 
досліду в 
матриці 

 

Випадковий 
порядок 

реалізації 
 

       

С
ер

ед
нє

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 2,81 2,92 3,01 2,74 2,85 2,91 2,65 2,8414 

8 2,83 2,88 2,96 2,69 2,87 2,94 2,64 2,8300 
2 3 4,97 4,98 4,99 4,98 4,95 4,95 4,97 4,9700 

2 4,93 4,99 4,96 4,97 4,92 4,98 4,98 4,9614 
3 5 4,51 4,52 4,54 4,49 4,53 4,50 4,52 4,5157 

1 4,52 4,51 4,56 4,51 4,54 4,52 4,53 4,5271 
4 7 3,24 2,89 3,03 3,15 3,06 2,94 3,18 3,0700 

6 3,21 2,87 3,05 3,12 3,07 2,96 3,16 3,0629 
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Складену таблицю утворюють шляхом об'єднання кількох простих або 
групових таблиць (табл. 5.4).  

Шахова таблиця (табл. 5.5) являє собою різновид комбінаційних таблиць. 
За допомогою такої таблиці стає можливим зручно показати зв'язки між 
досліджуваними ознаками.  

 
Таблиця 5.4  

СКЛАДЕНА ТАБЛИЦЯ (зразок) 
 

Номер досліду y1 у2 1y  jy∆  2
jy∆  

2
jS  

1 2,8414 2,8300 2,83570 0,00570 0,0000325 0,0000650 

2 4,9700 4,9614 4,96570 0,00430 0,0000185 0,0000370 

3 4,5157 4,5271 4,52140 -0,00570 0,0000325 0,0000650 

4 3,0700 3,0629 3,06645 0,00355 0,0000126 0,0000252 

∑
=

4

1

2

j
jS       0,0001922 

 
Таблиця 5.5  

ШАХОВА ТАБЛИЦЯ (зразок) 
Номер 
дослі-

ду 

Порядок 
реалізації 

x1 x2 jy  jŷ  )ˆ(=∆ jj yyy  2y∆  

1 4, 8 -1 -1 2,83570 3,73194 -0,89624 0,80325 

2 3, 2 1 -1 4,96570 4,06946 0,89624 0,80325 

3 5, 1 -1 1 4,52140 3,62516 0,89624 0,80325 

4 7, 6 1 1 3,06645 3,96268 -0,89623 0,80323 

∑∆ 2y
 

      3,21298 

 
Розміщують таблиці у науковій праці безпосередньо після посилання на 

них у тексті. Коли таблиця займає багато місця, тоді її виконують на окремій 
сторінці і розміщують відразу після тієї сторінки, де є посилання на неї. Якщо 
таблиця безпосередньо з текстом не пов'язана, то її можна навести у додатках. 
Над таблицею пишуть її назву, яка коротко і стисло характеризує значення 
зібраних у таблиці даних. Назву таблиці розміщують симетрично до тексту. 

Усі таблиці нумерують арабськими цифрами. Номер таблиці пишуть на 
один рядок вище, праворуч від назви таблиці (як на наведених зразках: таблиць 
5.1-5.5). Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери, не підкреслюють.  

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на інший аркуш. У 
цьому випадку назву таблиці розміщують над її першою частиною. Над іншими 
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частинами таблиці пишуть слова «продовження табл.» і вказують номер 
таблиці.  

Для посилання на стовпчики таблиці їх нумерують (так, як це зроблено на 
зразку табл. 5.3).  

 
5.4. Графічні методи узагальнення даних 
 
Графічний метод обробки дослідних даних полягає у побудові графічних 

залежностей між досліджуваними факторами (величинами). Графічні 
залежності можуть мати вигляд графіків і діаграм. Вони дають можливість 
стисло і наочно подати результати досліджень, в конкретній і зрозумілій формі 
пояснити цифрові дані і взаємозв'язок між ними. За допомогою вдало 
побудованих графіків чи діаграм можна відобразити не тільки конкретні дані, а 
й закономірності, які вони відображають [79]. 

Графічні зображення результатів досліджень найчастіше будують на 
основі системи прямокутних координат. Для побудови графіків застосовують 
рівномірні і нерівномірні (функціональні) шкали. Рівномірною вважається 
шкала, протягом якої відстань між двома сусідніми поділками не змінюється. У 
функціональної шкали відстань між двома сусідніми поділками постійно 
змінюється за певним математичним законом (прикладом такої шкали може 
бути логарифмічна). Застосовують нерівномірні шкали для більш наочного 
зображення окремих графічних залежностей.  

Побудова графіка включає три етапи:  
1) вибір шкали і побудова координатної сітки з урахуванням доцільного 

масштабу графічного зображення; 
2) відкладання дослідних точок (тобто числових значень результатів 

експерименту) на координатній сітці; 
3) з'єднання дослідних точок плавною лінією так, щоб вона, по 

можливості, проходила якнайближче до них; 
4) різкі викривлення на графіку можна пояснити похибками вимірювань у 

процесі дослідження. 
Крім графічного образу, графік містить деякі допоміжні елементи: 
загальний заголовок графіка;  
словесне пояснення умовних знаків і окремих елементів графічного 

образу;  
осі координат, шкалу із масштабами і числові сітки;  
числові дані, що доповнюють або уточнюють величину нанесених на 

графік показників. 
Більш наочно, ніж лінійні графіки, залежності між досліджуваними 

факторами відображають діаграми. За формою представлення залежностей 
діаграми бувають стовпчикові (вертикальні і горизонтальні) та секторні. 
Секторні доцільно використовують, коли прагнуть особливо підкреслити 
частини цілого.  
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Ступінь наочності діаграм значно підвищується за рахунок їх об'ємності, 
можливості нанесення словесних пояснень та різноманітних умовних 
позначень.  

Широкі можливості для надання допомоги досліднику у складанні 
таблиць і побудови графічних залежностей надають програмні засоби 
персональних комп'ютерів.  

Сучасну науку неможливо уявити без використання графіків – своєрідної 
форми наукового мислення й узагальнення. Наочність, лаконічність, 
універсальність графічних зображень зробили їх незамінним інструментом 
науково-дослідної роботи. У сучасній теорії наукового пізнання графіки 
трактуються як своєрідна знакова система, геометричні образи якої здатні 
відобразити певні цілісні ансамблі умовиводів щодо досліджуваних явищ чи 
процесів. Графічна форма інформації впливає безпосередньо на почуттєве 
сприйняття і дозволяє усвідомити значення таких умовиводів синоптично (у 
цілому), оминаючи чи значно скорочуючи стадії мовного мислення. Це надає 
геометричному графічному образу узагальнюючого, синтетичного характеру, 
що надзвичайно важливо для наукових досліджень. Особливу цінність графіки 
мають у дослідженнях, виявляючи закономірності розвитку ринку, розподілу і 
поширеності товарів, процесів  чи хімічних речовин. 

Статистичний графік – це умовне зображення числових величин та їх 
співвідношень за допомогою ліній, геометричних фігур, штрихувань. Основні 
параметри графіка: 

графічний образ – вид графічного зображення, вибирається відповідно до 
мети дослідження;  

поле графіка – простір, у якому розміщуються умовні зображення 
числових величин та їх співвідношення;  

масштабна шкала – лінія, на якій у певному порядку розміщені 
масштабні позначки з відповідними їм числовими значеннями;  

система координат – визначає порядок розміщення графічних знаків у 
полі графіка (прямокутна, полярна); 

експлікація – словесний опис змісту графіка: назва, підписи масштабних 
шкал і пояснення окремих частин графіка. 

За формою графічного образу вирізняють діаграми, картограми і 
картодіаграми. Діаграми можуть бути лінійними, радіальними, площинними і 
об'ємними. Площинні діаграми, у свою чергу, поділяються на стовпчикові, 
смугові, квадратні, кругові, секторні, фігурні, точкові й фонові. 

Словесні пояснення (експлікація) розміщених на графіку геометричних 
образів, різних за конфігурацією, штрихуванням чи кольором, дозволяють 
подумки перейти від геометричного образу до зображеного на графіку явища 
чи процесу. 

За допомогою графіків розв'язується безліч дослідницьких задач. У 
товарознавчих дослідженнях графіки використовують, зокрема: 

для характеристики структури і структурних зрушень; 
при вивченні закономірностей розподілу; 
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як інструмент порівняльного аналізу; 
при вивченні динаміки щодо тенденцій кон'юнктурних коливань; 
при вимірюванні взаємозв'язків; 
при вимірюванні амінокислотного, жирно-кислотного та вітамінного 

складу продукту.  
Зважаючи на розмаїтість графічних зображень, вибір графічного образу, 

системи координат і масштабних орієнтирів мають підпорядковуватися меті 
дослідження. 

Сьогодні завдання дослідника в плані практичного використання 
графічного методу значно спрощують розроблені пакети прикладних програм 
комп'ютерної графіки. Великі можливості для створення й оформлення графіків 
пропонує Excel. У середовищі Excel можна створити десятки різновидів 
стандартних (лінійні, точкові, кругові, інші) та нестандартних (змішаних) 
графіків. Їх створення та оформлення здійснюється за допомогою «Мастера 
диаграмм (рос.)», який крок за кроком проведе через усі стадії графічного 
зображення даних. 

Тематика і композиція графіків надзвичайно різноманітна. Вони залежать 
від характеру даних і мети графічного зображення. Найпоширеніший вид 
графіків – лінійні діаграми. Їх застосовують в аналізі закономірностей 
розподілу, динаміки і взаємозв'язків. Досить поширені векторні, стовпчикові та 
стрічкові діаграми. Розглянемо деякі з них. 

Секторна (кільцева) діаграма ефективна при вивченні структури 
соціально-економічних явищ. Як приклад наведемо співвідношення жирних 
кислот зерна нуту (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Співвідношення жирних кислот зерна нуту 

 
За допомогою кільцевої діаграми можна простежити зміну структури 

сукупності за певний період. На рис. 5.2 зображено географічну структуру 
виробництва м’яса за 2013 р.  
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Рис. 5.2. Виробництво м’яса в Україні за 2013 р. 

 
У просторово-територіальних порівняннях можна використати як 

стовпчикові, так і стрічкові діаграми. Якщо об'єкти, параметри яких 
зіставляються, попередньо проранжувати, то позиція кожного об'єкта відносно 
інших виявлятиметься чіткіше. Як приклад розглянемо стрічкову діаграму 
вмісту у 100 г білка загальної кількості незамінних амінокислот бобових 
культур (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Вміст загальної кількості незамінних амінокислот  

бобових культур, г /100 г білка 
 

Стрічкові (стовпчикові) діаграми ефективні при зображенні даних у формі 
різноспрямованої динаміки показника (зростання, зменшення). 

При порівнянні органолептичних показників зразків за окремими 
характеристиками (смаком, консистенцією) чи сукупністю показників доречно 
використати полярну (пелюсткову) діаграму. Наприклад, рис. 5.4 засвідчує 
відмінності щодо органолептичної характеристики дослідних зразків ковбасних 
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виробів. Найкращі смако-ароматичні властивості має зразок ковбаси з  
5-відсотковою заміною шпику пастою з нуту. 

На рис. 5.5 порівняно амінокислотний склад ковбасних виробів. 
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Рис. 5.4. Профілограма смако-ароматичних властивостей  
дослідних зразків ковбасних виробів 
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Рис. 5.5. Амінокислотний склад ковбасних виробів, г /100 г білка 

 

Для візуалізації динамічних процесів найчастіше використовують графік. 
На рис. 5.6 відображено залежність напруги зсуву від ефективної в'язкості 
дослідних зразків фаршу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114

0

200

400

600

800

1000

1200

54
0

61
0

61
7

62
8

63
7

64
5

65
8

66
8

67
5

68
3

69
0

71
0

73
0

В'язкість, Па•с

Н
ап

р
уг

а 
зс

ув
у,

 П
а

Фарш з 1% пасти з нуту Фарш ковбаси "Лікарська" (Контроль)
Фарш з 5% пасти з нуту Фарш з 2% пасти з нуту
Фарш з 3% пасти з нуту Фарш з 4% пасти з нуту
Фарш з 6% пасти з нуту Фарш з  7% пасти з нуту  

 
Рис. 5.6. Залежність напруги зсуву від ефективної в’язкості  

дослідних зразків фаршу  
 

Нестандартні діаграми поєднують кілька процесів. Прикладом може  
бути діаграма динаміки загальних втрат маси під час  
охолодження після термообробки в зразку ковбаси «Лікарська» 
(рис. 5.7). 

Особливу групу графіків представляють картограми та картодіаграми. 
Координатною сіткою цих графіків служать контурні географічні карти з 
просторовими орієнтирами (кордони країн чи межі регіонів, контури 
адміністративного поділу). Інші географічні ознаки (міста, транспортні артерії, 
рельєф) вилучені. 

Картограми за допомогою умовних знаків (штрихувань, точок, кольору) 
відображають розподіл певного явища по території. На картодіаграмі в контурі 
кожної території містяться діаграмні фігури, які характеризують відповідну 
територію за тією чи іншою ознакою. Отже, основне завдання картограми – 
відобразити закономірність територіально-адміністративного розподілу 
певного явища, а картодіаграми – виявити особливості тих географічних 
одиниць, в контурах яких містяться діаграмні фігури. 
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Рис. 5.7. Термограма загальних втрат маси під час охолодження після термообробки 

в зразку ковбаси «Лікарська» 
 

На рис. 5.8 наведено фонову картограму регіонів України за рівнем 
місячної заробітної плати у травні 2013 р. Виокремлено три групи: перша – 
менше 500 дол., друга – 500-600, третя – 600 дол. і більше.  

Найвищий рівень заробітної плати простежується в областях із високим 
експортним потенціалом (Донецька, Дніпропетровська. Запорізька) та в  
м. Києві. Середню групу формують промислово розвинуті області (Харківська, 
Луганська, Миколаївська, Полтавська, Одеська), до цієї групи належить також 
Київська область і АР Крим.  
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Рис. 5.8. Рівень середньомісячної заробітної плати по регіонах України 
 (травень 2013 р.), дол. 

 
У більшості областей центрального і західного регіонів середня заробітна 

плата не перевищувала 500 дол. 
Особливу групу формують графіки варіаційних рядів розподілу, 

побудовані в прямокутній системі координат, – полігони, гістограми, кумуляти, 
огіви. Дискретний ряд розподілу зображують у вигляді полігону, інтервальний 
– гістограмою. Полігон – це замкнений многокутник, абсцисами вершин якого є 
значення ознаки, а ординатами – відповідні їм частоти або частки. При 
побудові гістограми на осі абсцис згідно з прийнятим масштабом відкладають 
межі інтервалів, які служать основою прямокутників. Коли інтервали рівні, то 
висота прямокутників пропорційна частотам (часткам) інтервалів розподілу. 

Для ілюстрації рядів розподілу використовують також кумулятивні криві, 
ординатами яких є кумулятивні частоти або частки. Кумулятивну криву можна 
побудувати за принципом «не менше, ніж». Графік першого типу називають 
кумулятою, а другого – огівою. 

Графіки варіаційних рядів розподілу виконують певні функції: на основі 
полігона і гістограми визначається домінантне значення ознаки – мода, а на 
основі кумуляти – медіана й інші порядкові характеристики розподілу 
(квартилі, квінтилі, децилі). 

Розглянуті приклади не вичерпують аналітичних можливостей графіків, 
вони лише засвідчують, що кожен із них шляхом узагальнення фактів дає нове 
знання про предмет дослідження. І саме це нове знання має особливу 
інформаційну цінність для наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ 6 
ПРОГНОЗУВАННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
6.1. Інформаційна база прогнозування 
 
Одним із визначальних положень наукової методології є необхідність 

вивчення всіх явищ у русі, у розвитку. Як змінюється чисельність населення, 
зростає чи не зростає оплата праці, як змінюються ціни, чи існує тенденція 
злочинності? На всі аналогічні питання відповідь можна отримати за 
допомогою спеціальних статистичних методів, які дадуть змогу виявити 
характер динаміки, оцінити інтенсивність змін, передбачити подальший 
розвиток економічної ситуації та можливі її наслідки. 

Для того щоб прогнозувати майбутнє, необхідно добре знати минуле і 
властиві йому закономірності. Інформаційну базу аналізу закономірностей 
розвитку і прогнозування становлять динамічні (часові) ряди. 

Динамічний ряд – це послідовність значень показника, який характеризує 
зміну того чи іншого соціально-економічного явища в часі. Числа послідовності 
у1, у2, у3,... , уп називаються рівнями ряду. Залежно від статистичної природи 
показника у його значення характеризують зміну явища за певний інтервал часу 
(за рік, квартал, місяць, декаду, добу, годину) або рівень явища на певний 
момент часу (на початок кварталу, на початок року тощо). Підрядковий індекс 
t= 1, 2, 3,…, п вказує на порядковий номер того проміжку часу (моменту), до 
якого відноситься значення показника [79]. 

У динамічних рядах важливу інформацію несе не лише значення окремих 
рівнів ряду, але і їх послідовність. Саме характер послідовних змін значень yt 
відображає особливості руху процесу за певний період. Під впливом безлічі 
факторів довго- і короткострокової дії в одних рядах рівні протягом тривалого 
часу зростають або зменшуються з різною інтенсивністю, в інших зростання і 
зменшення уt чергуються з певною періодичністю, наприклад, цикли 
економічної кон'юнктури. З року в рік більш-менш регулярно повторюються 
сезонні піднесення і спади (використання виробничих потужностей і робочої 
сили, попит на ринку споживчих товарів тощо). Окрім закономірних коливань 
рівнів, динамічним рядам властиві також випадкові коливання, пов'язані з 
масовим процесом [80]. 

Простежити характер динаміки, виявити наявність тенденції розвитку, 
сезонних чи циклічних коливань можна за допомогою графічного методу 
(рис. 6.1, 6.2).  
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Рис. 6.1. Динаміка зміни запасів м'яса і м'ясних продуктів  

за 2004-2013 р., тис. т 

 
 

Рис. 6.2. Динаміка експорту м'яса і м'ясних продуктів  
за 2004-2013 рр., тис. т 

 
Поєднання тенденції та коливань характерне для більшості динамічних 

процесів із більш-менш стабільними умовами розвитку в межах періоду. 
Тенденція зумовлена дією певного кола постійно діючих, специфічних для 
кожного процесу факторів і умов розвитку. Коливання, навпаки, є наслідком дії 
короткотермінових, циклічних чи випадкових факторів, які впливають на 
окремі рівні динамічного ряду. Залежно від причинного комплексу ряди 
розрізняються характером тенденції. Одним рядам властива тенденція до 
зростання, іншим – до зниження рівнів. Зростання чи зниження рівнів 
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динамічного ряду, у свою чергу, відбувається по-різному: рівномірно, 
прискорено чи уповільнено. 

Абсолютний приріст ∆t характеризує абсолютний розмір збільшення (чи 
зменшення) рівня ряду yt за певний часовий інтервал і обчислюється як різниця 
рівнів ряду: ∆t  = уt - у0 , де у0 – база порівняння. Знаки «+», «-» свідчать про 
напрям динаміки. 

Індекс (темп зростання) kt показує, у скільки разів рівень yt більший 
(менший) від рівня, узятого за базу порівняння. Він являє собою кратне 

відношення рівнів: .
0y

y
k t

t =  

При збільшенні рівня kt > 1, при зменшенні kt < 1. Індекси виражаються 
як у коефіцієнтах, так і в процентах. Розраховані до попереднього рівня 

(ланцюгові) абсолютні прирости 1−−=∆ ttt yy  та індекси ,
0y

y
k t

t =  

відображають відповідно абсолютну і відносну швидкість динаміки. Вони 

взаємопов'язані. Якщо ttt yy ∆+= −1 , то .1
11

1

−−

− ∆
+=

∆+
=

t

t

t

tt
t

yy

y
k  

Виражену в процентах величину 
1−

∆

t

t

y називають відносним приростом 

або темпом приросту. Він функціонально пов'язаний з індексом kt, але на 
відміну від останнього завжди виражається в процентах. Отже, темп приросту 
Тt= 100 (kt  - 1) показує, на скільки процентів рівень уt більший (менший) від 
бази порівняння. Очевидно, що при стабільній абсолютній швидкості темпи 
приросту зменшуватимуться, а при стабільних темпах приросту абсолютна 
швидкість, навпаки, зростатиме [80]. 

З часом змінюються, варіюють рівні динамічних рядів і обчислені на їх 
основі абсолютні прирости та темпи зростання. Постає потреба в узагальненні 
притаманних динамічному ряду властивостей, визначення типових 
характеристик розвитку. Такими характеристиками є середні величини [81]. 

Середній абсолютний приріст (абсолютна швидкість динаміки) 
обчислюється діленням загального приросту за весь період на довжину цього 
періоду у відповідних одиницях часу (рік, квартал, місяць тощо): 
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−
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Приклад 1. У 2010 р. автомобільним транспортом перевезено 2072 тис. т 

вантажів, у 2012 р. – 2126 тис. т.  
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Розв'язок. Середньорічний приріст цього показника за 2010–2012  pp.  
становить 

∆  = (2126 - 2072): 3 = 18 тис. т. 
При обчисленні середнього індексу враховується правило складних 

процентів, за якими змінюється відносна швидкість динаміки (нагромаджується 
приріст на приріст). Тому середній індекс можна обчислити як геометричну 
середню з послідовних (ланцюгових) індексів ki: 

,...,
1

21
n

n

t
t

n
n kkkkk ∏

=

==  

де п – кількість інтервалів часу однакової довжини. 
Оскільки добуток ланцюгових індексів дорівнює кінцевому 

базисному ∏
=

=
n

t
tn kK

1
, то середній індекс можна обчислити на основі 

кінцевого (за весь період) індексу: .
0

n
nn

n
y

y
Kk ==  

Приклад 2. За останні 3 роки безперервно зростали тарифи на 
автоперевезення вантажів. Ланцюгові індекси становили: 2010 р. – 1,03; 2011 р. 
– 1,08; 2012 р. – 1,05. За три роки тарифи зросли на 16,8%.  

Розв'язок. Середньорічний індекс 

053,1168,105,108,103,1 33 ==⋅⋅=k    або 

.053,1168,1168,01 33 ==+=k   
При інтерпретації середньої абсолютної чи відносної швидкості динаміки 

необхідно вказувати часовий інтервал, до якого належать середні, та часову 
одиницю вимірювання (рік, квартал, місяць, доба тощо). 

Якщо швидкість розвитку в межах періоду, що вивчається, неоднакова, то 
порівнянням однойменних характеристик швидкості вимірюється прискорення 
чи уповільнення динаміки. Так, різниця між абсолютними приростами: yt =∆t -
∆t-1 показує абсолютне прискорення (yt> 0) чи уповільнення (yt< 0). Порівняння 
темпів зростання дає коефіцієнт прискорення (уповільнення) відносної 
швидкості розвитку. Для наочності та зручності їх тлумачення дільником є 
більший за значенням темп зростання. 

Характерною особливістю динамічного ряду є залежність послідовних 
рівнів. Значення показника yt певною мірою залежить від минулих значень і, в 
свою чергу, впливає на майбутні. При незмінності комплексу умов формування 
процесу в майбутньому правомірно очікувати ті властивості й такий характер 
його розвитку, які були виявлені в минулому, а отже, правомірним є 
статистичне прогнозування соціально-економічних процесів. 

У наукових дослідженнях соціально-економічних процесів постають 
завдання: 
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виявити й описати характер змін показника за певний період часу, 
протягом якого явище еволюціонує, змінюється, прогресує; 

оцінити інтенсивність і сталість змін; 
передбачити подальший рух процесу за межами ряду.  
Згідно з цими завданнями ряд динаміки в процесі аналізу умовно 

поділяється на дві складові – тенденцію f(t) і коливання et: 

( ) .tt etfy +=  
Така умовна конструкція дозволяє, залежно від мети дослідження, 

вивчати тенденцію, елімінуючи коливання, або вивчати коливання, елімінуючи 
тенденцію. При прогнозуванні здійснюється зведення прогнозів різних 
елементів в один кінцевий прогноз. 
 

6.2. Оцінювання параметрів і тенденцій в аналізі динамічних рядів 
 

В аналізі динамічних рядів тенденцію представляють у вигляді плавної 
траєкторії та описують певною функцією, яку називають трендом Yt = f(t), де t 
– змінна часу (t = 1,2,...,n). Оскільки час не є чинником конкретного процесу, 
змінна часу t просто акумулює комплекс постійно діючих умов та причин, які 
визначають цей процес. На основі такої функції здійснюється вирівнювання 
динамічного ряду і прогнозування подальшого розвитку процесу [81]. 

Процедура вирівнювання динамічних рядів включає два етапи: 
обґрунтування (вибір) типу функції, яка б адекватно описувала характер 
динаміки, та оцінювання параметрів функції. На практиці використовують 
переважно такі функції, параметри яких мають конкретну інтерпретацію 
залежно від характеру динаміки. Найбільш поширені поліноми (лінійна 
функція, параболи) та різного роду експоненти. При виборі типу функції 
суттєвою допомогою має бути аналіз ланцюгових характеристик інтенсивності 
динаміки [81]. 

Так, лінійний тренд Yt = а + bt описує процеси, які рівномірно 
змінюються в часі та мають стабільні абсолютні прирости. Якщо ж відносно 
стабільними є ланцюгові темпи приросту, то такий процес адекватно опише 
експонента Yt = ab'. У зазначених функціях: t – порядковий номер періоду 
(дати), а – значення показника при t = 0. Параметр b характеризує швидкість 
динаміки: середню абсолютну в лінійній функції та середню відносну – в 
експоненті. Коли характеристики швидкості динаміки зростають (чи 
зменшуються), для опису тенденції використовують інші функції. Скажімо, 
парабола другого порядку Yt = а + bt +ct2 здатна описати процес, характерною 
особливістю якого є рівноприскорене зростання або зменшення рівнів ряду. 

Оцінювання параметрів трендових рівнянь здійснюється методом 
найменших квадратів (МНК), основною умовою якого є мінімізація суми 
квадратів відхилень фактичних значень уt від теоретичних Yt, визначених за 
трендовим рівнянням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122

( )∑ =−
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Для оцінки адекватності трендового рівняння реальному процесу 
використовують: 

стандартну похибку 
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де п – кількість рівнів ряду; т – кількість параметрів функції тренду; 
коефіцієнт детермінації R2, розрахунок якого можна подати так: 
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Порядок обчислення параметрів тренду та його екстраполяції розглянемо 

на прикладі забезпечення населення молочними продуктами функціонального 
призначення.  

У таблиці 6.1 наведено динамічний ряд забезпеченості населення 
молочними продуктами функціонального призначення. Ланцюгові абсолютні 
прирости рівнів ряду ∆t практично стабільні, тому тенденцію можна описати 
лінійною функцією Yt = а + bt. 

 
Таблиця 6.1 

До розрахунку тренду забезпеченості населення молочними продуктами 
функціонального призначення 

Рік Одиниць на 
100 сімей, yt 

∆t 
Змінна 
часу t 

ytt Yt = 50,3 + l,9t 
Залишки 

 yt-Yt (yt-Yt) 
2006 44  3  -3  -132 44,6  -0,6  0,36 
2007 47  2  -2  -94   46,5  0,5  0,25 
2008 49  1  -1  -49 48,4  0,6 0,36 
2009  50 2 0  0 50,3   -0,3 0,09  
2010 52  1  1  52 52,2   -0,2 0,04 
2011  53  4 2  106 54,1  -1,1  1,21  

 2012 57  3 171 56,0 1,0 1,00 
Разом 352 X 0 54 352 0 3,31 

 
Згідно з умовою мінімізації суми квадратів відхилень фактичних рівнів 

ряду уt від теоретичних Yt параметри визначаються розв'язком системи 
нормальних рівнянь. Для лінійної функції вона записується так: 

∑=∑+ ,ytbna  
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∑=∑+∑ .2 yttbta  
Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу (t = 0) 

перенести в середину динамічного ряду. Тоді значення t, розміщені з 
одиничним інтервалом вище середини ряду, будуть від'ємними, а нижче 
середини – додатними. При непарній кількості членів ряду (наприклад, п = 5) 
змінній t надаються значення: -2; -1; 0; 1; 2; при парному (п = 6): -2,5; -1,5; -0,5; 
0,5; 1,54 2,5. В обох випадках ∑t= 0, а система рівнянь набуває вигляду 

∑= ,yna  

.2 ∑=∑ yttb  
Довжина динамічного ряду забезпеченості населення молочними 

продуктами функціонального призначення п = 7, ∑t2 = 28. Звідси параметри 
трендового рівняння становлять: 

a = ∑yt : n = 352 : 7 = 50,3; 
b = ∑ytt : ∑t2  = 54 : 28 = 1,9. 
Лінійний тренд має вигляд Yt = 50,3 + l,9t, тобто щорічний приріст 

забезпеченості населення молочними продуктами функціонального 
призначення – 1,9 од. на 100 квартир. У шостій графі табл. 7.1 для кожного t-го 
року наведено визначені за трендом теоретичні рівні Yt забезпеченості 
населення молочними продуктами функціонального призначення, що 
зумовлено дією основних чинників розвитку галузі: для 1996 p. Yt = 50,3 + 1,9 × 
(-3) = 45 од., для 2002 р. Y7 = 50,3 + 1,9 × (3) = 56 од. 

Стандартна похибка дорівнює 81,0
27

31,3
=

−
=s , що відносно середнього 

рівня становить лише 1,6%. Для розрахунку коефіцієнта детермінації R2 
необхідно визначити загальну суму квадратів відхилень. За даними табл. 6.1 

( )∑ =− 43,1073,50 2
ty . Тоді 

,969,0
43,107

31,3
12 =−=R  

тобто на 96,9% процес оздоровлення населення пояснюється дією основних 
чинників розвитку галузі. Щодо відношення стандартної похибки до 
середнього рівня, то його значення (1,6%) свідчить про сталість процесу 
забезпечення населення молочними продуктами функціонального призначення.  

Значення коефіцієнта детермінації R2 = 0,969, стандартної похибки s = 
0,81. Трендове рівняння має вигляд Yt = 42,5 + 1,9t, де t = 1,2, 3,..., 7. Оскільки 
відлік часу не перенесено в середину ряду, то параметр а = 42,5 характеризує 
не середній рівень ряду, а рівень при t = 0, тобто рівень 2006 р. Вибір того чи 
іншого способу ідентифікації змінної часу t в регресійному аналізі довільний і 
не впливає на значення параметра b. В обох трендових моделях середньорічна 
абсолютна швидкість забезпеченості населення молочними продуктами 
функціонального призначення становить 1,9 од. на 100 сімей. 
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6.3. Точність і надійність прогнозів у науковому дослідженні 
 

У товарознавчій практиці фахівцям доводиться виконувати такі види 
досліджень, як прогнозування термінів придатності продукту при наявних 
параметрах зберігання або транспортування. Виявлену тенденцію змін, що 
відбуваються з харчовими продуктами під час зберігання або транспортування, 
можна продовжити за межі динамічного ряду. Процедуру продовження 
тенденції в майбутнє називають екстраполяцією тренду. Це один із методів 
статистичного прогнозування, передумовою використання якого є сталість 
причинного комплексу, що формує тенденцію. Часовий горизонт прогнозу 
називають періодом упередження. За тривалістю цього періоду розрізняють 
прогнози: коротко- (до 1 року), середньо- (до 5 років) та довгострокові (від 5 до 
20 років і більше). Тривалість періоду упередження залежить від специфіки 
об'єкта прогнозування, інтенсивності динаміки, тривалості дії виявлених 
закономірностей та тенденцій. Формально операцію екстраполяції можна 
представити як визначення функції 

( ),,νtYfvtY =+   
де Yt+v – прогнозне значення на період упередження ν; 

Yt – база екстраполяції, найчастіше це останній, визначений за трендом 
рівень ряду. 

Прогнозний, очікуваний рівень Yt+V залежить від бази прогнозування та 
періоду упередження v. Так, припускаючи, що умови, за яких здійснювалася 
телефонізація населення, найближчим часом не зміняться, визначимо прогноз 
на 2015 р. Базою прогнозування є теоретичний рівень 2013 p., період 
упередження ν = 2. Очікуваний у 2015 р. рівень забезпеченості населення 
молочними продуктами функціонального призначення досягне 60 од. на  
100 сімей (точне значення 59,8): 

Yt+V = 56,0 +1,9 -2 ≈ 60. 
Метод екстраполяції дає точковий прогноз показника. Очевидно, що 

«влучення в точку» малоймовірне, адже тренду властива невизначеність, 
передусім, через похибки параметрів. Джерелом цих похибок є обмежена 
сукупність спостережень yt, кожне з яких містить випадкову компоненту еt . 
Випадкова компонента буде присутня і за межами динамічного ряду, а отже, її 
необхідно врахувати. На практиці, як правило, визначають довірчі межі 
прогнозного рівня з певною імовірністю (1-а). Чим довший період передісторії, 
тим похибка менша, а збільшення періоду упередження, навпаки, призводить 
до зростання похибки прогнозу. 

Якщо співвідношення передісторії та періоду упередження позначити Z, 

то похибка прогнозу eap Zsts −= 1 . У таблиці 6.2 наведено значення t1-0,10Z 

для  n = 7...18 та ν = 1...3. 
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Таблиця 6.2 
Значення t1-0,10Z для оцінки довірчих меж прогнозу  

(ймовірність висновку 0,90)1 

п 
Період упередження v 

Лінійний тренд Параболічний тренд 
1 2 3 1 2 3 

7 2,638 2,875 3,140 3,948 5,755 8,152 
8 2,463 2,639 2,836 4,822 4,754 6,461 
9 2,342 2,478 2,631 3,144 4,124 5,408 

10 2,252 2,361 2,483 3,459 3,695 4,698 
11 2,183 2,272 2,371 2,763 3,384 4,189 
12 2,127 2,202 2,284 2,926 3,148 3,808 
13 2,084 2,146 2,216 2,536 2,965 3,516 
14 2,046 2,100 2,159 2,636 2,820 3,286 
15 2,015 2,062 2,113 2,386 2,701 3,100 
16 1,988 2,029 2,074 2,455 2,604 2,950 
17 1,965 2,001 2,041 2,280 2,521 2,823 
18 1,945 1,977 2,012 2,330 2,451 2,717 

1Джерело: Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М. : 
Статистика, 1977. – С. 196, 198. 

 
Визначимо довірчі межі прогнозного рівня забезпеченості населення 

домашніми телефонами. Стандартна похибка тренду s = 0,81. Користуючись 
даними таблиці 6.2 на перетині довжини динамічного ряду п = 7 періоду 
упередження ν = 2 знаходимо коефіцієнт довіри t1-0,10Z  = 2,875. За цих умов 
похибка прогнозу дорівнює sp =0,81-2,875 = 2,33, що відносно прогнозного 
рівня Yt+V =59,8 становить 3,9%. 

Отже, у 2015 р. слід очікувати рівень забезпечення населення молочними 
продуктами функціонального призначення щонайменше 59,8 - 2,3 = 57,5, або 
575 на 1000 сімей. 

Доречно нагадати, що принципова можливість екстраполяції ґрунтується 
на припущенні, що умови, які визначали тенденцію в минулому, не зазнають 
істотних змін у майбутньому. Якщо умови зміняться, то автоматично зміниться 
і результат прогнозування. 

Однією з умов моделювання динаміки є якісна однорідність ряду. Вона 
виявляється неперервністю ряду, сталістю тенденції розвитку. Якщо у 
причинному комплексі, що формує процес, відбулися зміни (зміна форми 
власності, фінансова криза, несприятливі погодні умови тощо), то для оцінки їх 
впливу в регресійну модель, що описує динамічний процес, лінійно вводиться 
dummy-змінна иt, яка поділяє ряд динаміки на різні за умовами розвитку 
процесу інтервали. 

В інтервалі до точки розриву однорідності ряду иt = 0, у наступному 
інтервалі (після точки розриву) иt = 1,2,.. .т , де т – довжина інтервалу. 
Значення змінної часу t, навпаки, у першому інтервалі зростають від 1 до tp, у 
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другому фіксуються на рівні tp. Якщо, скажімо, в ряду динаміки довжиною 
6 років точка розриву tр=3, то файл первинних даних регресійної моделі можна 
сформувати так: 

 
yt y1 y2 y3 y4 y5 y6 

t 1 2 3 4 4 4 
иt 0 0 0 1 2 3 

 
Рівняння регресії набуває вигляду Yt = с + bt + at ut, де параметр при 

змінній t характеризує швидкість динаміки до точки розриву, а параметр при ut 
– відхилення від усталеної тенденції за рахунок змін в умовах розвитку. 
 

6.4. Теорія сезонних «хвиль» у товарознавчих дослідженнях 
 

Для виробництва та споживання продовольчих товарів (морозиво, молоко 
та молочні продукти, яйце) характерні сезонні піднесення і спади. Вони 
спричиняють нерівномірне використання протягом року виробничих 
потужностей і робочої сили, нерівномірний попит на ринку споживчих товарів 
тощо, а, отже, потребують вивчення і регулювання. 

Сезонні коливання виявляються й аналізуються на основі рядів 
помісячних або поквартальних даних. Кожний рівень ряду yt належить до 
певного сезонного циклу, довжина якого становить 12 місяців, або 4 квартали. 
Характер сезонних коливань описується сезонною «хвилею», елементами якої є 
індекси сезонності It, a основною характеристикою – амплітуда коливань Rt = 
Імах - Іміп.[82]. 

За відсутності тренду індекси сезонності визначаються відношенням 
місячних (квартальних) рівнів ряду yt до середнього рівня за сезонний цикл y  

.100
y

y
I t

t =  

Порядок обчислення сезонної хвилі розглянемо на прикладі динаміки 
виробництва морозива підприємством ТОВ «Мальва» (табл. 6.3).  

Таблиця 6.3 
Динаміка обсягів виробництва морозива ТОВ «Мальва» 

Місяць Кг/рік 
Індекс 

сезонності 
Місяць Кг/рік 

Індекс 
сезонності 

Січень 841 119,3 Липень 579 82,1 
Лютий 800 113,5 Серпень 568 80,6 
Березень 728 103,3 Вересень 655 92,9 
Квітень 556 78,8 Жовтень 852 120,8 
Травень 475 67,4 Листопад 929 131,8 
Червень 522 74,0 Грудень 955 135,5 
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Помісячне виробництво морозива коливалося в межах від  
475 кг у травні до 955 кг у грудні. Середньомісячний обсяг виробництва 
y= 8460 : 12 = 705 кг / рік. 

Розраховані за цими даними індекси сезонності відображають характер 
сезонного циклу (рис. 6.3): найнижчий рівень виробництва морозива у травні 
(67,4%), найвищий – у грудні (135,5%). Середня з індексів сезонного циклу 
становить 100%. 

 
Рис. 6.3. Сезонна хвиля виробництва морозива ТОВ «Мальва» 

 
Для порівняння інтенсивності сезонних коливань різних явищ чи одного 

й того самого явища в різні роки використовують амплітуду коливань за 
сезонний цикл: 

( ) .100100Im minmax
max

y

yy
inIRt

−
=−=  

У динамічному ряду виробництва електроенергії амплітуда сезонних 
коливань відносно до середнього рівня становить Rt = 100 (955 - 475): 705 = 
135,5 - 67,4 = 68,1%. Якщо сезонні коливання з року в рік не лишаються 
незмінними, виявити стійку сезонну хвилю можна за допомогою середніх 

індексів сезонності за кілька років .tI  
За наявності тенденції розвитку в ряду динаміки попередньо проводиться 

його згладжування чи вирівнювання, визначаються теоретичні рівні для 
кожного місяця (кварталу) року, а індекс сезонності обчислюється як 
відношення фактичного рівня ряду yt до теоретичного Yt, визначеного або за 
функцією тренду Yt = f(t), або методом ковзних середніх : 

.100
tY

ty
tI =
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Якщо припустити, що в майбутньому збережеться тенденція і такий 
самий характер сезонних коливань, то визначений методом екстраполяції 
прогноз Yt+V коригується індексом сезонності It. 

,ν++ ×= ttvt YIY  
де ν – період упередження (місяців, кварталів). 

Розрахунок сезонної хвилі за наявності тенденції подано в таблиці 6.4 на 
прикладі поквартальної динаміки продажу безалкогольних напоїв за три роки 
(млн дол.).  

Таблиця 6.4 
Тренд і сезонні коливання продажу безалкогольних напоїв 

 

Показники 
Квартали року 

Q1 Q2 Q3 Q4 У середньому 
за рік 

2011  
Млн дол.,   yt 24,4 52,6 60,4 34,0 42,85 
Тренд, Yt 40,3 41,7 43,1 44,6 X 
Індекс сезонності 60,6 126,2 140,1 76,3 100 
 2012     
Млн дол.,   yt 32,7 56,2 67,3 36,2 48,1 
Тренд, Yt 46,0 47,5 48,9 50,4 X 
Індекс сезонності 71,1 118,4 137,7 71,9 100 

2013  
Млн дол.,   yt 37,8 65,3 73,1 38,4 53,65 
Тренд, Yt 51,8 53,3 54,7 56,1 X 
Індекс сезонності 73,0 122,5 133,7 68,9 100 

 2011-2013     
Середньозважений індекс 
сезонності, Т 68,7 122,2 136,9 72,0 100 

2014 (прогноз) 
Екстраполяція тренду Yt 
=38,8+1,445 (t+v) 57,6 59,0 60,5 61,9 X 

Прогноз, скоригований на 
сезонність* 39,6 72,1 80,9 44,6 X 

* При обчисленні  скоригованого прогнозного рівня Y t середньозважений індекс 
сезонності It виражається коефіцієнтом. 

 
Тенденція ряду описується рівнянням Yt = 38,8 + 1,445t, де t = 1,2,3,..., 12. 
Розраховані шляхом екстраполяції тренду прогнозні рівні обсягів 

продажу на кожний квартал наступного року коригуються на сезонність за 
допомогою середньозважених індексів сезонності (вагами служать 
середньорічні обсяги реалізації). Наприклад, індекс сезонності для першого 
кварталу Q1 

.7,68
6,144

65,530,731,481,7185,426,60
1 =

⋅+⋅+⋅
=Y  
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Визначений за лінійним трендом прогноз продажу безалкогольних напоїв 
у І кварталі 2015 р. становить Yt = 38,8 + 1,445 13 = 57,6 млн дол., а 
скоригований на сезонність Y t = 57,6 × 0,687 = 39,6 млн дол. 

Аналогічно розраховані індекси сезонності для кварталів Q2 - Q4 і 
скориговані на сезонність прогнозні значення Y t наведено (див. табл. 6.4). 

Коли динаміка певного показника не виявляє чітко вираженої тенденції 
до зростання чи зменшення, теоретичний рівень ряду динаміки Yt визначається 
за допомогою ковзної середньої. Коригування ковзної середньої на сезонність 
здійснюється так само, як коригування лінійного тренду. 

 
6.5. Графічний метод в аналізі закономірностей розвитку процесу 

 
Трендові моделі описують різні за характером динаміки процеси: 

Лінійна Yt = а + bt. 
Поліноміальна Yt=a + bt +ct2 +dt3... . 
Логарифмічна Yt=a + b ln t . 
Експоненційна Yt = aeλt . 
Степенева Yt = atb . 

 
Використання графічного методу в аналізі закономірностей розвитку 

процесу враховує ряд особливостей дослідження. У разі, коли ряд динаміки 
через коливання рівнів не виявляє чітко вираженого напряму змін, 
застосовують згладжування ряду [82].  

Найпростішим і досить поширеним інструментом згладжування є ковзна 
середня. Суть її полягає в заміні фактичних рівнів yt середніми за певними 
інтервалами т. При розрахунку ковзних середніх кожний наступний інтервал 
утворюється на основі попереднього заміною одного рівня. Інтервали 
поступово зміщуються на один елемент: 

y1, y2, …ym; 
y2, y3…ym+1; 
y3, y4…ym+2 i т.д. 
Для кожного інтервалу згладжування (т<п) визначається середня yt, яка 

припадає на середину інтервалу. Варіація середніх значно менша порівняно з 
варіацією рівнів первинного ряду, а тому характер динаміки проявляється 
чіткіше. Оскільки середня yt належить до середини інтервалу, то доцільно 
формувати інтервали з непарного числа рівнів первинного ряду. Якщо інтервал 
згладжування виявляється парним числом, необхідна додаткова процедура 

центрування (усереднення кожної пари значень ковзних середніх ty ). Така 
ситуація виникає при згладжуванні помісячних чи поквартальних даних, коли 
значення ковзних середніх локалізуються в середині інтервалів між точками. 
Для визначення індексів сезонності згладжений рівень Yt розраховується як 
напівсума сусідніх значень ковзної середньої. 
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При згладжуванні ряду методом ковзних середніх jy  стара і нова 

інформація рівновагомі, а при прогнозуванні більш важлива нова інформація. У 
такому разі використовують ковзну середню, яка замінює не центральний, а 
останній член ряду – адаптивну середню: 

.1
m

yy
yy mtt

tt
−

−

−
+=  

Незважаючи на простоту і наочність ковзної середньої, у практиці 
прогнозування кон'юнктури більш надійним вважається експоненційне 
згладжування. На відміну від ковзної середньої у формуванні експоненційної 
середньої беруть участь усі рівні динамічного ряду, але з різною вагою. Вагу  
t-го рівня визначає параметр згладжування а, який змінюється в межах від 0 до 
1. Чим віддаленіший від t-го моменту рівень ряду, тим менша його відносна 
вага і вклад у тенденцію. Надаючи більшу вагу новій інформації, експоненційна 
середня адаптується до нових умов, що робить її досить ефективним і надійним 
методом короткострокового прогнозування. 

Експоненційна середня Yt визначається шляхом коригування 
експоненційної середньої попереднього періоду Yt-1 на зважене відхилення її від 
фактичного рівня yt-1 : 

 

( )( ).1 111 −−− −−+= tttt YyaYY  
 

Для розрахунку експоненційної середньої Yt необхідно визначити 
початкову величину та параметр згладжування. Початковою величиною 
зазвичай є перший рівень ряду. Щодо параметра згладжування а, то на практиці 
найчастіше використовують його значення в інтервалі від 0,1 до 0,3. 

При прогнозуванні процесу вдаються до багатофакторного згладжування. 
Якщо період упередження ν=l, то використовують подвійне згладжування. 
Експоненційна середня другого порядку Yt* визначається за такою самою 
рекурентною формулою на основі згладженого ряду Yt . Якщо припустити 
наявність лінійного тренду, то прогнозний рівень Yt+1 можна розрахувати за 
формулою 
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Для певних значень параметра а ця формула набуває вигляду: 
для а = 0,1   Yt+І =2,111 Yt -1,111 Y* ; 
для а = 0,2   YtM =2,250 Yt -1,250 Y* ; 
для а = 0,3   Yt+l =2,429 Yt- 1,429 Y* . 
Метод експоненційного згладжування широко використовують у 

моніторингу кон'юнктури міжнародного валютного ринку провідні 
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інформаційні агентства. Ковзна й експоненційна середні фільтрують щоденні 
перепади цін і виявляють тренд, за яким торгівля мінімально ризикова. У 
моніторингу денної динаміки цін рекомендуються середні з інтервалом 
згладжування 12 і 26 днів. Відповідно параметри згладжування становлять: для 
швидкої середньої – 0,15, для повільної – 0,075. 

Точність і надійність прогнозу значною мірою залежить від 
безпосереднього інструменту прогнозування – моделі. Водночас слід пам'ятати, 
що механічне використання моделі може призвести до хибних результатів. 
Мета статистичної моделі – не замінити знання і досвід фахівця, а дати йому в 
руки інструмент, який дозволить глибше осягнути об'єктивно існуючі 
закономірності та передбачити подальший їх розвиток, що важливо при 
обґрунтуванні стратегічних і тактичних управлінських рішень. 

  
6.6. Задача оптимізації як пошук найбільш прийнятного варіанта 
рішення 
 
Практична діяльність товарознавця підприємства пов'язана із 

задоволенням потреб споживачів, пошуком рішень щодо розміщення 
торговельного обладнання, розташування товарів, спрямування товароруху, 
оптимального використання ресурсів, формування заявок на товари тощо. 
Пошук найбільш прийнятного варіанта рішення – це задача оптимізації. 
Сутність її полягає у визначенні таких параметрів функціонування об'єкта 
товарознавства xj, які б за певних обмежень забезпечували досягнення цільової 
функції Z(x). Цільова функція найчастіше екстремальна: це максимальне 
задоволення потреб споживачів, максимальний прибуток, мінімальні витрати 
тощо. 

Алгебраїчно задача оптимізації записується так: 
Задача на максимум задоволення потреб споживачів 
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за умови, що ∑ ≥
m

j Qx
1

;  ∑ ≤
m

ijij Sxs
1

;  .0≥jx  

У наведених формулах прийнято позначення: хj – обсяг виробництва j-гo 
виду продукції, pj – прибуток від реалізації одиниці j-го виду продукції, сj – 
собівартість виробництва одиниці j-го виду продукції, sij – ресурсомісткість 
(матеріало-, енерго-) одиниці j-го виду продукції. 

Для розв'язання такого типу оптимізаційних задач у середовищі Excel 
використовують інструменти надбудови «Поиск решения» (Сервис => Поиск 
решения). Це потужний аналітичний засіб, який дозволяє працювати з великою 
кількістю змінних та обмежень, визначає оптимальний для вказаних умов 
розв'язок. 

Приклад 1. ВАТ «Ласунка» може випускати чотири види продукції (j = 1, 
2, 3, 4) з різним прибутком pj. На виробництво продукції витрачаються 
матеріальні ресурси, наявність яких обмежена (S1, S2, S3). Необхідно знайти 
такий план випуску продукції {х1, х2, х3, х4}, який би за наявних ресурсів 
забезпечив максимальний прибуток Z(x). Інформація про наявні ресурси, 
витрати i-го ресурсу (і = 1, 2, 3) на одиницю j-го виду продукції 
(ресурсомісткість) sij і очікуваний із кожного виду продукції прибуток pj 
наведено в табл. 6.5. 

 
Таблиця 6.5 

Первинні дані щодо наявності та використання матеріальних ресурсів 
Ресурс, і 

 
 

Норми витрат ресурсів на виробництво 
продукції j-го виду Наявність 

ресурсів 
si1 si2 si3 si4 

s1 2 4 3 2 S1 = 100 
s2 4 3 4 5 S2 = 175 
s3 2 3 2 1 S3 = 72 

Очікуваний 
прибуток, pj 

5,2 5,8 5,5 5,0 X 

Згідно з даними план випуску продукції {x1, x2, х3, х4} має бути таким, щоб 
забезпечити максимальне значення цільової функції 

Z{х) = 5,2 x1 + 5,8 х2 + 5,5 х3 + 5,0 х4 
і задовольнити умови щодо обмежень по ресурсах  

2Х1 + 4Х2 + ЗХ3 + 2Х4 < 100; 
4Х1 + ЗХ2 + 4Х3 + 5Х4 < 175;  
2Х1 + ЗХ2 + 2Х3 + 1Х4 < 72  

та щодо значень обсягів випуску: xj > 0; xj = ціле. 
Пошук оптимального плану випуску здійснимо у середовищі Excel за 

допомогою інструментів «Поиска решения» («Пошука рішень»). Для запуску 
його сценарію необхідно: 

1. Створити таблицю для введення даних згідно з визначеними умовами 
задачі. 
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2. Ввести в таблицю первинні дані. 
3. Вказати адреси клітинок, у які буде занесене результати розв'язку 

(«Изменяемые ячейки»). 
4. Вказати адресу цільової функції Z(x). 
5. Ввести залежності для цільової функції та обмежень.  
Адреса цільової функції Z(x) – клітинка F4, обмеження по ресурсах 

розміщуються в клітинках Н7:Н9 (права частина), для результатів розв'язку 
задачі – вектора (х1, x2, x3; х4) – передбачені клітинки В3:Е3. 

Після введення первинних даних встановлюються залежності для 
цільової функції та обмежень. У наведеному прикладі цільова функція 

передбачає максимум прибутку ∑ ⇒ maxjj px , отже, зв'язок цільової 

клітинки з іншими клітинками можна ввести за допомогою «Мастера функций» 
(Математические; масив 1 – В3:Е3, масив 2 – В4:Е4). Аналогічно вводяться 

залежності для обмежень по ресурсах ∑ ≤ iijj Ssx , які будуть розміщені в 

клітинках F7:F9 (ліва частина). 
Після введення в таблицю первинних даних і залежностей на команду 

«Сервис → Поиск решения» здійснюється процедура оптимізації. У 
діалоговому вікні «Поиска решения» для будь-якої оптимізаційної задачі 
необхідно вказати параметри цільової функції, обмежень і результатів 
розв'язку. 

Стосовно цільової функції зазначається, яке саме її значення необхідно 
забезпечити: максимальне, мінімальне чи якесь конкретне. У даному прикладі 
цільова функція Z(x) – максимальний прибуток, отже, вказуємо максимальне. 

Другий важливий параметр «Поиска решений» – це адреси клітинок 
(«Изменяемые ячейки»), в яких будуть розміщені оптимальні значення вектора 
(х1; х2; х3; х4). У даному прикладі це (В3:Е3). Для пошуку оптимального 
рішення можна вказати до 200 таких клітинок. До них висувається дві основні 
вимоги: вони не можуть містити формули, а зміна їх значень має впливати на 
значення цільової функції. Отже, значення в клітинках «Изменяемые ячейки» 
змінюватимуться доти, доки не будуть виконані накладені обмеження й умови 
оптимізації. 

Третій параметр, який треба вводити, – обмеження. Для цього у 
діалоговому вікні передбачена команда «Добавить», на яку з'являється 
діалогове віконце обмежень. У лівій частині вказується адреса залежності 
обмеження, у правій – адреса наявності ресурсу, по центру – знак обмеження. 

На команду «Выполнить» отримаємо результати пошуку рішення, 
наведені в табл. 6.6. Згідно з даними таблиці максимальний прибуток у розмірі 
216,6 гр. од. фірма може отримати за умови випуску трьох видів продукції, 
штук: х1 = 13; х3 = 18; х4 = 10. При цьому ресурси будуть використані практично 
повністю (невикористаною залишається одиниця ресурсу s2). 
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Таблиця 6.6 
Результати пошуку оптимального плану випуску 

 
 xl x2 х3 x4  
Обсяг 13 0 18 10 Цільова функція 

 Прибуток 5,2 5,8 5,50 5 216,6 
 

Обмеження Ліва частина 
Ресурс Знак Права частина 
s1 2 4 3 2 100 <= 100  
s2 4 3 4 5 174 <= 175  
s3 2 3 2 1 72 <= 72  

 
Якщо рішення знайдено, тобто всі обмеження й умови оптимальності 

виконано, то результати оптимізації можна подати у формі звіту. У діалоговому 
вікні «Результаты поиска решения» пропонується три типи звітів: 
«Результаты», «Устойчивость», «Пределы». Можна створити будь-який із 
них або всі разом. Фрагмент звіту типу «Результаты» наведено в таблиці 6.7.  

 
Таблиця 6.7 

Звіт за результатами пошуку оптимального рішення 
 

«Целевая ячейка» (Максимум)  
 «Ячейка» «Имя» «Исходное значение» «Результат» 

 $U$3 Прибуток ЦФ 0 216,6 

«Изменяемые ячейки» 
 «Ячейка» «Имя» «Исходное значение» «Результат» 
 $Q$2 Обсяг х1 0 13 
 $R$2 Обсяг х2 0 0 
 $S$2 Обсяг хЗ 0 18 
 $Т$2 Обсяг х4 0 10 

 
У звіт включені початкові та кінцеві значення цільової функції (ЦФ), 

результатів і обмежень. 
Звіт типу «Устойчивость» включає дані щодо реагування розв'язку на 

невеликі зміни в моделі чи в обмеженнях, а у звіт типу «Грані» додатково 
включаються граничні значення результату за умови дотримання накладених 
обмежень. Оскільки в «Поиске решений» зі зміною умов задачі попередній 
результат автоматично зникає, то за необхідності його можна зберегти за 
допомогою команди «Сохранить найденное решение» у тому самому 
діалоговому вікні. Це уможливить порівняння результатів оптимізації за різних 
умов. 
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6.7. Оптимізація рецептури харчових продуктів 
 

Розробці ковбаси вареної з пастою з нуту передує оптимізація рецептури, 
для чого проведено планування активного екстремального експерименту і 
статистична обробка результатів експерименту за методикою Бокса –  Вілсона 
[88]. 

Властивостями ковбасних виробів або параметрами оптимізації є фізико-
хімічні, економічні, органолептичні показники. Мета полягає в знаходженні 
математичної формули, що дозволяє передбачати відповідні характеристики, 
виходячи з властивостей основних компонентів. 

Об’єктом цього дослідження є технологічний процес виробництва 
ковбасних виробів, який представлено у вигляді «чорної скриньки». 

На першому етапі дослідження припускалося, що нічого не відомо про 
внутрішню структуру досліджуваного об'єкта, він тільки змінював входи (рівні 
керованих чинників xi) у чорну скриньку і реєструвалася реакція (відгук) 
параметрів оптимізації (вихідних параметрів) yi. У загальному вигляді об’єкт 
дослідження представлено схемою (рис. 6.4) [89]. 

Параметри, що піддаються управлінню xi, – це незалежні змінні, чинники-
аргументи, використані з метою управління вихідними параметрами об'єкта. 

Параметри оптимізації yі – це залежні відгуки, сукупність контрольованих 
параметрів, що характеризують стан об’єкта. 

У процесі експерименту досліджувані чинники xi варіюють за 
спеціальним правилом – планом експерименту, а інші підтримують на 
постійному рівні. Для виключення впливу нерегульованих чинників їм задано 
середнє значення, тобто їх рандомізовано – зроблено випадковими. Значення 
чинників xi задані в (кодованих) величинах. Максимальний рівень чинника 
дорівнює +1, мінімальний – -1 і середній – 0 [89-91].  

 
Рис. 6.4. Схематизація експерименту (чорна скринька) щодо оптимізації  

рецептури ковбасних виробів 
 

Для забезпечення стабільності процесу приготування ковбасних виробів 
із використанням пасти з нуту визначено критерії оптимізації рецептури і 
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чинники, що впливають на параметри оптимізації [89]. 
Критерієм оптимальності рецептури, тобто функції yi , є: 
у1 – органолептична оцінка ковбасних виробів, балів; 
у2 – ВПЗ ковбасного фаршу, %; 
у3 – ВУЗ ковбасного фаршу, %; 
у4 – ЖУЗ ковбасного фаршу, %; 
y5 – ВУЗ вареної ковбаси, %; 
у6 – ефективна в'язкість ковбасного фаршу, Па·с; 
у7 – ефективна напруга зсуву ковбасного фаршу, Па; 
у8 – масова частка білка ковбасних виробів, %; 
у9 – масова частка жиру ковбасних виробів, %; 
у10 – масова частка вологи ковбасних виробів, %; 
у11 – вихід готової продукції до маси сировини, %. 
Завданням оптимізації є поліпшення органолептичних властивостей 

ковбасних виробів із використанням пасти з нуту при стабілізації фізико-
хімічних властивостей, які відповідають вимогам нормативної документації. 

Чинниками-аргументами xi, що впливають на вказані параметри 
оптимізації yi, служать рецептурні характеристики ковбасних виробів: 

x1 – масова частка пасти з нуту, %; 
x2 – масова частка шпику, %. 
Розв'язок розглянутої задачі полягає у визначенні таких значень чинників 

xi, за якими кожен із вказаних параметрів оптимізації (функцій) yi набув 
оптимального значення. 

Для цього проведено повний факторний експеримент, розраховано 
коефіцієнти регресії, перевірено їх на значущість, рівняння регресії перевірено 
на адекватність. 

Модель складено за значеннями вхідних і вихідних змінних. Модель 
об'єкта записано у вигляді полінома деякого ступеня (залежно від необхідної 
точності). 
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де у – параметр оптимізації (цільова функція або вихідна змінна);  
xj – чинники або вхідні змінні (j = 1, k);  
k – кількість чинників. 

Точні значення коефіцієнтів рівняння β визначити неможливо, тому 
замість дійсних значень цих коефіцієнтів використано їх оцінки b.  

Тоді рівняння набуває вигляду: 
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Рівняння це називається рівнянням регресії, а коефіцієнти b0, bj, bjl, bjj – 
коефіцієнтами регресії. 
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При первинному дослідженні об'єкта застосовано лінійне рівняння 
регресії: ....22110 kk xbxbxbby ++++=                                                     

Визначено початкові (нульові) значення чинників:  
x1н = 2,5;  x2н = 4,5.  
Прийнято інтервали варіювання (крок) для кожного чинника:  
∆x1= 2,5; ∆x2 = 2,5. 
Знайдено значення верхнього і нижнього рівнів кожного чинника: 

x1(+1) = 2,5 + 2,5 = 5; x1(–1) = 2,5 – 2,5 = 0; 
x2(+1) = 4,5+ 2,5 = 7; x2(–1) = 4,5 – 2,5 = 2. 

Внесено області досліджуваних параметрів у таблицю 6.8. 
Кількість дослідів повного факторного експерименту (ПФЕ) визначено за 

формулою ,2kn =  де k – кількість чинників. 
 
 

Таблиця 6.8 
Області досліджень варійованих параметрів 

 

Фактор 
Найменування 

фактора 
Розмір-

ність 

Рівні параметру 
верхній нижній нульовий крок 

+1 -1 0 - 

Мнут х1 
Масова частка 
пасти з нуту, % 

% 5 0 2,5 2,5 

Мшп х2 
Масова частка 

шпику, % 
% 7 2 4,5 2,5 

 
Для компенсації впливу випадкових погрішностей кожен дослід 

повторено n разів. Число n паралельних дослідів прийнято рівним двом  
(табл. 6.9). При цьому варіанті експеримент відрізняється підвищеною 
точністю, а математична обробка експериментальних даних – простотою. 

 
Таблиця 6.9 

Визначення повного факторного експерименту 
 

Число факторів Умовне позначення 
Число дослідів 

ПФЕ 
2 22 4 

 
Для того щоб виключити вплив систематичних помилок, викликаних 

зовнішніми умовами, а саме: зміною температури, сировини, лаборанта тощо, 
досліди рандомізовано в часі (табл. 6.10-6.12) з використанням таблиці 
випадкових значень. 
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Таблиця 6.10 
Матриця 22 в кодованих значеннях 

 
Порядок 

проведення 
дослідів 

Випадковий 
порядок реалізації 

x1 x2 
Масова частка 
пасти з нуту, % 

Масова частка 
шпику, % 

1 4, 8 -1 -1 
2 3, 2 1 -1 
3 5, 1 -1 1 
4 7, 6 1 1 

 
 

Таблиця 6.11 
Матриця 22 в натуральних значеннях 

 
Порядок 

проведення 
дослідів 

Випадковий 
порядок реалізації 

x1 x2 
Масова частка 
пасти з нуту, % 

Масова частка 
шпику, % 

1 4, 8 0 2 
2 3, 2 5 2 
3 5, 1 0 7 
4 7, 6 5 7 

 
Таблиця 6.12 

Матриця 22 у натуральних значеннях 
 

Послідовність проведення 
експерименту 

x1 x2 
Масова частка пасти з 

нуту, % 
Масова частка 

шпику, % 
01 0 7 
02 5 2 
03 5 2 
04 0 2 
05 0 7 
06 5 7 
07 5 7 
08 0 2 

 

Кожен дегустатор заповнював дегустаційну картку. Обробку результатів 
(табл. 6.13) дегустаційної оцінки проведено таким чином: спочатку розраховано 
середнє арифметичне всіх оцінок, які представлені дегустаторами для кожного 
зразка, округлене до першого знаку після коми; потім оцінки дегустаторів, які 
відрізняються від розрахованого середнього значення величини більше 
1,0 бала, відкинуто.  
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Від оцінок, які залишилися, повторно розраховано середнє значення, яке і 
є бальною оцінкою цього зразка ковбасного виробу. 

у1 – органолептична оцінка ковбасних виробів. 
Для кожного рядка матриці планування за результатами 2 паралельних 

дослідів знайдено 1y  – середнє арифметичне значення органолептичної оцінки 
ковбасних виробів. 

 
Таблиця 6.13 

Обробка результатів за дегустаційними картками 
 

Номер 
досліду в 
матриці 

Випадковий 
порядок 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ер

ед
нє

 

1 
4 2,81 2,92 3,01 2,74 2,85 2,91 2,65 2,8414 
8 2,83 2,88 2,96 2,69 2,87 2,94 2,64 2,8300 

2 
3 4,97 4,98 4,99 4,98 4,95 4,95 4,97 4,9700 
2 4,93 4,99 4,96 4,97 4,92 4,98 4,98 4,9614 

3 
5 4,51 4,52 4,54 4,49 4,53 4,50 4,52 4,5157 
1 4,52 4,51 4,56 4,51 4,54 4,52 4,53 4,5271 

4 
7 3,24 2,89 3,03 3,15 3,06 2,94 3,18 3,0700 
6 3,21 2,87 3,05 3,12 3,07 2,96 3,16 3,0629 

 

Набуті значення 1y  внесено в табл. 6.14. 
Таблиця 6.14 

Середнє арифметичне значення параметра оптимізації 1y  
 

Номер 
досліду 

Порядок 
реалізації 

x1 x2 y1 1y  
Масова 
частка 
пасти з 
нуту, % 

Масова 
частка 
шпику, 

% 

Органолептична 
оцінка ковбас-
них виробів, 

балів 

Середнє зна-
чення органо-
лептичної оці-

нки, балів 

1 
4 

0 2 
2,8414 

2,83570 
8 2,8300 

2 
3 

5 2 
4,9700 

4,96570 
2 4,9614 

3 
5 

0 7 
4,5157 

4,52140 
1 4,5271 

4 
7 

5 7 
3,0700 

3,06645 
6 3,0629 

 

Дисперсію в кожному досліді для 2 паралельних дослідів визначено, а 
набуті значення дисперсії Sj

2 внесено в табл. 6.15. 
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Визначено помилку дослідів Sj: 

0139,0=0001922,0+=jS . 

Після обчислення дисперсій перевірено гіпотезу їх однорідності. 
Перевірку однорідності двох дисперсій проведено за допомогою F-критерію 
Фішера [93]: 

58,2
0000252,0

0000650,0
==рF . 

Таблиця 6.15 
Розрахунок дисперсії Sj

2 для у1 – органолептичні оцінки 
 

Номер 
досліду 

y1 у2 1y  jy∆  2
jy∆  2

jS  

1 2,8414 2,8300 2,83570 0,00570 0,0000325 0,0000650 

2 4,9700 4,9614 4,96570 0,00430 0,0000185 0,0000370 

3 4,5157 4,5271 4,52140 -0,00570 0,0000325 0,0000650 

4 3,0700 3,0629 3,06645 0,00355 0,0000126 0,0000252 

∑
=

4

1

2

j
jS       0,0001922 

 
Оскільки табличне значення Fтабл. для відповідних чисел ступенів свободи 

f1=f2=1 і прийнятого рівня значущості α=0,05 дорівнює 161. Таким чином, 
Fp=2,58<Fтабл=161 і гіпотезу про однорідність дисперсій не відкинуто. 

Перевірено однорідність дисперсій за критерієм Кохрена Gр для y1. Для 
цього знайдено суму всіх дисперсій: 

 

00019220
4

1

2 ,S
j

j =∑
=

. 

Тоді розрахункове значення критерію Gр набуло такого вигляду: 
 

0,3382=
0001922,0

0000650,0
=pG . 

 
Табличне значення цього критерію при α=0,05 і ступенях свободи f1=1 і 

f2=4 дорівнює 0,9065. Оскільки розрахункове значення Gp-критерію не 
перевищує табличного значення Gт-критерію (умова Gp<GT), тобто 
0,3382<0,9065, отже, дисперсії рядків однорідні. 

Оскільки дисперсії рядків Sj
2 однорідні, то визначено дисперсію 

параметра оптимізації Sy
2 (дисперсію відтворюваності експерименту):  

 

0,000048=
4

0001922,0
=2

yS . 
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Визначено дисперсію коефіцієнтів S2
bi: 

 

0,000006=
2×4

000048,0
=2

biS ,  

тоді 0,0025=000006,0=biS . 
 

Розраховано величину довірчого інтервалу для коефіцієнтів ∆bi: 
 

,bii Stb ⋅±=∆  
 

де t – табличне значення критерію при прийнятому рівні значущості та числі 
ступенів свободи f, з яким визначалася дисперсія Sy

2; при рівномірному 
дублюванні дослідів число ступенів свободи знаходиться за виразом f= (п-1)N, 
де N – число дослідів у матриці планування, а n – число паралельних дослідів. 

0,0070025,078,2 =⋅=∆ ib  (при α=0,05 і f=4). 
Розраховано коефіцієнти регресії для у1 – органолептичні оцінки, з 

урахуванням даних табл. 6.16: 

84731,3
4

06645,352140,496570,483570,2
0 =







 +++
=b ; 

=






 +−+−
=

4

06645,352140,496570,483570,2
1b 0,16876; 

05339,0
4

06645,352140,496570,483570,2
2 −=







 ++−−
=b . 

 
 
 

Таблиця 6.16 
 

Початкові дані для розрахунку коефіцієнтів регресії для у1 
 

Номер 
досліду 

Порядок 
реалізації x1 x2 1y  

1 4, 8 -1 0 -1 2 2,83570 
2 3, 2 1 5 -1 2 4,96570 
3 5, 1 -1 0 1 7 4,52140 
4 7, 6 1 5 1 7 3,06645 

 

Перевірено кожен коефіцієнт на значущість. Для цього порівняно кожен 
коефіцієнт з довірчим інтервалом ∆bi. 

b0=3,84731 > ±0,0007 – значущий; 
b1=0,16876 > ±0,0007 – значущий; 
b2=-0,05339 > ±0,0007 – значущий. 
Записано рівняння: 

21 05339,016876,084731,3 хxy −+=  
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Регресійний аналіз закінчено перевіркою адекватності отриманого 
рівняння, яку проведено таким чином: для кожного рядка матриці (табл. 6.16) 
знайдено розрахункові значення jŷ . Для розрахунку дисперсії адекватності 

попередні дані внесено в табл. 6.17. Розраховано дисперсію адекватності, яка 
характеризує розсіювання експериментальних і розрахункових даних. 

 
Таблиця 6.17 

Розрахункові дані для обчислення дисперсії адекватності 
 

Номер 
досліду 

Порядок 
реалізації x1 x2 jy  jŷ  )ˆ(=∆ jj yyy  2y∆  

1 4, 8 -1 -1 2,83570 3,73194 -0,89624 0,80325 

2 3, 2 1 -1 4,96570 4,06946 0,89624 0,80325 

3 5, 1 -1 1 4,52140 3,62516 0,89624 0,80325 

4 7, 6 1 1 3,06645 3,96268 -0,89623 0,80323 

∑∆ 2y  3,21298 

 

3,21298=
1

21298,3
=

34

∑ )∆(
=

2

2
y

Sад . 

Здійснено перевірку адекватності рівняння за допомогою F-критерію 
Фішера: 

66937=
000048,0

21298,3
=рF . 

 
Порівняно Fp з Fтабл.при α =0,05, f1=1 і f2=4, який дорівнює F=7,71, тобто 

розрахункове значення Fp=66937>Fтабл.=7,71. Таким чином, рівняння 
неадекватне. Ухвалено рішення – ввести в рівняння члени взаємодії х1х2.  
У табл. 6.18 внесено кодовані значення. 

Таблиця 6.18 
Початкові дані для розрахунку коефіцієнтів регресії для у1 

Но-
мер 
дос-
ліду 

Порядок 
реалізації 

x1 x2 x1х2 jy  jŷ  )ˆ-( jj yyy=∆

 
2y∆  

1 4, 8 -1 -1 1 2,83570 2,83582 -0,00012 0,000000014 
2 3, 2 1 -1 -1 4,96570 4,96558 0,00012 0,000000014 
3 5, 1 -1 1 -1 4,52140 4,52128 0,00012 0,000000014 
4 7, 6 1 1 1 3,06645 3,06656 -0,00011 0,000000012 

∑∆ 2y

 
       0,000000054 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143

Розраховано коефіцієнти регресії: 

89612,0=
4

06645,3+52140,4 -96570,4 -83570,2
=11b . 

Записано рівняння:  

1121 89612,0-05339,0-16876,0+84731,3= ххxy  
Для кожного рядка матриці знайдено розрахункові значення. Для цього в 

одержане рівняння підставлено кодовані значення для кожного х. Звідси маємо: 
у1=3,84731+0,16876(–1)–0,05339(–1)–0,89612(+1)=2,83582; 
у2=3,84731+0,16876(+1)–0,05339(–1)–0,89612(–1)=4,96558; 
у3=3,84731+0,16876(–1)–0,05339(+1)–0,89612(–1)=4,5212; 
у4=3,84731+0,16876(+1)–0,05339(+1)–0,89612(+1)=3,06656. 
Внесено одержані значення для кожного рядка матриці в табл. 6.18. 

Здійснено перевірку адекватності рівняння за допомогою F-критерію Фішера: 

0011,0
000048,0

000000054,0
==рF . 

 
Порівняно Fp з Fтабл.при α = 0,05, f1=1 і f2=4, який дорівнює F=7,71, тобто 

розрахункове значення Fp=0,0011<Fтабл.=7,71.  
Таким чином, рівняння адекватне. Рівняння незручне для інтерпретації 

отриманих результатів і практичних розрахунків, тому його перетворено за 
формулою переходу від кодованих значень (х1, х2) та їх взаємодій до 
натуральних значень чинників (Мн, Мш): 

н

нн

М

ММ
х

∆

−
= 0

1 ; 

ш

шш

М

ММ
х

∆

−
= 0

2 , 

 

де Мн0, Мш0 – натуральні значення чинників на основних рівнях; 
∆Мн, ∆Мш – значення інтервалів варіювання. 

Таким чином, за рівнянням  
 

5,2

5,2
1

−
= нМ

х  ; 
5,2

5,4
2

−
= шМ

х . 

 
Перетворено відносини згідно з рівнянням з урахуванням їх взаємодії: 

10,4Мх н1 −= ; 

1,80,4Мх ш2 −= ; 
8,1М4,0М72,0ММ16,0хх шншн21 +−−= . 

Звідси рівняння представлено таким виразом: 

),М,М,ММ,(,

),М,(,)М,(,,y

шншн

шн

8140720160896120

81400533901401687608473131

+−−−

−−−−+=
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Отже, рівняння, яке описуватиме залежність органолептичних показників 
ковбасних виробів від рецептури, набуває вигляду: 

 

.1433792,0 337092,00,71271042,1616361 шМнМшМшМy ++=  
 

Згідно з рівнянням та залежно від варійованих факторів знайдено 
модельовані органолептичні властивості ковбасних виробів (рис. 6.5).  

Висновок: формула об'єктивно описує технологічний процес за 
параметром оптимізації – органолептичними показниками залежно від умов 
проведення експерименту.  

 
Рис. 6.5. Залежність органолептичних властивостей ковбасних виробів від  

кількості пасти з нуту та шпику 
 

У результаті одержані функції регресії в кодованих значеннях 
варійованих чинників, які адекватно описують вплив статистично значущих 
чинників на параметр оптимізації. 

у2 – ВПЗ ковбасного фаршу: 

21212 xx0875,8x2625,1x2625,33625,54y −++=   
За результатами дослідження (про що свідчать одержані дані), на ВПЗ 

ковбасного фаршу статистично значущо впливають усі варійовані фактори, а 
також їх взаємодія. 

Із збільшенням масової частки пасти з нуту та зменшенням частки шпику 
показник ВПЗ фаршу збільшується. 

За формулою переходу замінено в рівнянні кодоване значення 
натуральним значенням чинника: 

шншн2 ММ294,1М74,3М128,727,34у −++=  
Згідно з рівнянням та залежно від варійованих факторів знайдено 

оптимальні модельовані ВПЗ ковбасного фаршу (рис. 6.6). 
у3 – ВУЗ ковбасного фаршу: 

21213 xx2375,2x0875,0x0125,09875,60y −−−=  
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Рис. 6.6. Залежність ВПЗ ковбасного фаршу від кількості 
пасти з нуту та шпику 

 
Згідно з рівнянням на ВПЗ ковбасного фаршу статистично значущо 

впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. Із збільшенням масової 
частки пасти з нуту і зменшенням шпику ВУЗ фаршу збільшується. 

У рівнянні кодовані значення замінено натуральними значеннями 
чинників за формулою переходу 

шншн3 ММ358,0М86,0M606,113,57y −++=  
Згідно з рівнянням та залежно від варійованих факторів знайдено 

модельовану ВУЗ ковбасних фаршів (рис. 6.7). 
у4 – ЖУЗ ковбасного фаршу: 
 

21214 хх9375,4х2375,0х2375,09875,63у −−+=  

 
 

Рис. 6.7. Залежність ВУЗ ковбасного фаршу від кількості 
пасти з нуту та шпику 
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Отримані дані засвідчують, що на ЖУЗ ковбасного фаршу статистично 
значущо впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. Із 
збільшенням масової частки пасти з нуту та зменшенням масової частки шпику 
– ЖУЗ фаршу збільшується. 

У рівнянні кодоване значення замінено натуральним значенням чинника 
за формулою переходу: 

                     шншн4 ММ79,0М88,1М65,329,55у −++=  
Згідно з рівнянням та залежно від варійованих факторів, знайдено 

модельовану ЖУЗ ковбасного фаршу, які наведені  
на рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8. Залежність ЖУЗ ковбасного фаршу від кількості 

пасти з нуту та шпику 
у5 – ВУЗ вареної ковбаси: 

21215 хх0875,3х4875,1х1125,27375,66у −++=  
 
Згідно з рівнянням на ВУЗ вареної ковбаси статистично значущо 

впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. Із збільшенням масової 
частки пасти з нуту та зменшенням шпику ВУЗ фаршу збільшується (рис. 6.9). 

У рівнянні кодовані значення замінено натуральними значеннями 
чинників, за формулами переходу: 

         шншн5 ММ494,0М83,1М068,339,56у −++=  
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Рис. 6.9. Залежність ВУЗ ковбаси вареної від кількості 

пасти з нуту та шпику 
 

у6  – ефективна в’язкість ковбасного фаршу: 
 

21216 хх625,267х375,33х125,22375,659у −+−=  
 
Проведеним дослідженням доведено: на ефективну в'язкість ковбасного 

виробу статистично значущо впливають усі варійовані фактори, а також їх 
взаємодія.  

У рівнянні кодоване значення замінено натуральним значенням чинника 
за формулами переходу: 

шншн6 ММ82,42М4,120М84,1837,139у −++=  
Із збільшенням масової долі пасти з нуту та зменшенням масової частки 

шпику ефективна в'язкість збільшується (рис. 6.10). 
у7 – напруга зсуву ковбасного фаршу: 
 

21217 хх625,208х125,137х625,63625,892у +−−=  
 
Згідно з рівнянням на динаміку показника напруги зсуву статистично 

значущо впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. 
У рівнянні кодовані значення замінено натуральними значеннями 

чинників за формулами переходу: 

шншн7 ММ38,33М3,138М66,1756,1578у +−−=  
Із збільшенням масової частки пасти з нуту та зменшенням шпику 

ефективна напруга зсуву зростає (рис. 6.11). 
у8  – масова частка білка: 
 

21218 хх38375,0х13125,0х17875,017875,15у +−+=  
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Рис. 6.10. Залежність ефективної в'язкості ковбасного фаршу від кількості 
 пасти з нуту та шпику 

 

 
Рис. 6.11. Залежність ефективної напруги зсуву ковбасного фаршу від кількості 

пасти з нуту та шпику 
 

Згідно з рівнянням на масову частку білка статистично значущо 
впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. У рівнянні кодовані 
значення замінено натуральними значеннями чинників за формулою переходу:  

шншн8 ММ0614,0М206,0М2048,0927,15у +−−=  
При збільшенні масової частки пасти з нуту та зменшенні шпику масова 

частка білка в модельованій ковбасі вареній зростає  
(рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Залежність масової частки білка ковбаси вареної  

від кількості пасти з нуту та шпику 
 

у9 – масова частка жиру: 
 

21219 хх69,1х145,1х6625,04325,18у −+−=  
 
Згідно з рівнянням на масову частку жиру статистично значущо 

впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія. При збільшенні 
масової частки пасти з нуту та зменшенні шпику масова частка жиру у 
модельованій ковбасі знижується (рис. 6.13). 

у10 – масова частка вологи: 
 

212110 хх00125,2х59875,0х09875,044875,64у +−+=  
 
Згідно з рівнянням на масову частку вологи статистично значущо 

впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія.  
У рівнянні кодовані значення замінено натуральними значеннями 

чинників за формулами переходу: 

шншн10 ММ3202,0М04,1М4014,103,69y +−−=  
Збільшення масової долі пасти з нуту та зменшення шпику призводить до 

збільшення масової частки вологи в продукті  
(рис. 6.14). 

у11 – вихід готової продукції до маси сировини: 
 

212112 хх36875,9х94625,1х18875,048875,111у −−−=  
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Рис. 6.13. Залежність масової частки жиру ковбаси вареної  

від кількості пасти з нуту та шпику 
 

 
Рис. 6.14. Залежність масової частки вологи ковбаси вареної  

від кількості пасти з нуту та шпику 
 

На вихід готової продукції до маси сировини (дані рис. 6.14) статистично 
значущо впливають усі варійовані фактори, а також їх взаємодія.  

У рівнянні кодоване значення замінено натуральним значенням чинника 
за формулою переходу: 

шншн12 ММ499,1М969,2М67,6317,98у −++=  
Збільшення масової частки пасти з нуту та зменшення шпику збільшує 

вихід готової продукції до маси сировини (рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Залежність виходу готової продукції до маси сировини від  

кількості пасти з нуту та шпику 
 
Таким чином, формули об'єктивно описують технологічний процес за 

параметром оптимізації показників залежно від умов проведення експерименту. 
У результаті одержані функції регресії в кодованих значеннях 

варійованих чинників адекватно описують вплив статистично значущих 
чинників на параметр оптимізації рецептури. 

Інтерпретація даних щодо впливу вищезазначених чинників на параметри 
оптимізації (табл. 6.19, 6.20) підтверджує, що оптимізація здійснюється за 
рахунок збільшення ВПЗ, ВУЗ, ЖУЗ, ефективної в’язкості, напруги зсуву 
фаршу, ВУЗ вареної ковбаси, виходу готової продукції, масової частки білка й 
органолептичних властивостей та зменшення масової частки жиру у 
прямолінійній залежності від кількості пасти. Оптимізація не відбувається 
тільки за показником масової частки вологи: масова частка вологи збільшується 
при використанні пасти з нуту, але не перевищує вимоги нормативної 
документації. 
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Таблиця 6.19 
Інтерпретація впливу чинників на параметри оптимізації в кодованих значеннях 

Параметр 
Напрям 

оптимізації 
 

x1 x2 

Функція відгуку параметру оптимізації,  
в кодованих значеннях 

Масова 
частка 
пасти з 
нуту, % 

Масова 
частка 
шпику, 

% 
Органолептична оцінка 
ковбаси вареної 

збільшення (↑) ↑ ↓ 12211 х89612,0х05339,0x16876,084731,3y −−+=
 

ВПЗ ковбасного фаршу збільшення (↑) ↑ ↑ 21212 xx0875,8x2625,1x2625,33625,54y −++=  

ВУЗ ковбасного фаршу збільшення (↑) ↓ ↓ 21213 xx2375,2x0875,0x0125,09875,60y −−−=  
ЖУЗ ковбасного фаршу збільшення (↑) ↑ ↓ 21214 хх9375,4х2375,0х2375,09875,63у −−+=  

ВУЗ ковбаси вареної збільшення (↑) ↑ ↑ 21215 хх0875,3х4875,1х1125,27375,66у −++=  

Ефективна в'язкість 
ковбасного фаршу 

збільшення (↑) ↓ ↑ 21216 хх625,267х375,33х125,22375,659у −+−=
 

Ефективна напруга зсуву 
ковбасного фаршу 

збільшення (↑) ↓ ↓ 21217 хх625,208х125,137х625,63625,892у +−−=
 

Масова частка білка 
ковбаси вареної 

збільшення (↑) ↑ ↓ 1218 хх38375,0х13125,0х17875,017875,15у +−+=
 

Масова частка жиру 
ковбаси вареної 

збільшення (↑) ↓ ↑ 21219 хх69,1х145,1х6625,04325,18у −+−=  

Масова частка вологи 
ковбаси вареної 

зменшення (↓) ↓ ↑ 2110 х00125,2х59875,0х09875,044875,64у +−+=
 

Вихід готової продукції 
до маси сировини 

збільшення (↑) ↓ ↓ 12111 36875,9-94625,1-18875,0-48875,111= хххху
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Таблиця 6.20 
Інтерпретація даних щодо впливу чинників на параметри оптимізації в 

натуральних значеннях 
 Умов-

ні 
позна- 
чення 

Розмір- 
ність 

Найменування 
параметру 

Формула, в натуральних 
значеннях 

y1 Org бали 
Органолептична оцінка 

ковбаси вареної 
шнш

н

ММ,М,

М,,y

143379203370920

7127104016163621

+

++=
 

y2 VPZ % 
ВПЗ ковбасного фаршу 

шнш

н

ММ,М,

М,,у

2941743

128727342

+

++=
 

y3 VUZ % 
ВУЗ ковбасного фаршу 

шнш

н

ММ,М,

M,,y

3580860

606113573

+

++=
 

y4 ZUZ % 
ЖУЗ ковбасного фаршу 

шнш

н

МММ

Му

79,088,1

65,329,554

+

++=
 

y5 VUZ % 
ВУЗ ковбаси вареної 

шнш

н

МММ

Му

494,083,1

068,339,565

+

++=
 

y6 Ev Па·с 
Ефективна в'язкість 
ковбасного фаршу 

шнш

н

МММ

Му

82,424,120

84,1837,1396

+

++=
 

y7 Enz Па 
Ефективна напруга 

зсуву ковбасного фаршу 
шнш

н

МММ

Му

38,333,138

66,1756,15787

+

=
 

y8 B % 
Масова частка білку 

ковбаси вареної 
шнш

н

МММ

Му

0614,0206,0

2048,0927,158

+

=
 

y9 Z % 
Масова частка жиру 

ковбаси вареної 
шнш

н

МММ

Му

2704,0134,1

9518,0667,129

+

++=
 

y10 V % 
Масова частка вологи 

ковбаси вареної 
шнш

н

МММ

Мy

3202,004,1

4014,103,6910

+

=
 

y11 Vgp % 
Вихід готової продукції 

до маси сировини 
нш

н

МММ

Му

499,1-969,2

67,6317,9811

+

++=

 
 
На підставі проведеного планування активного екстремального 

експерименту і статистичної обробки результатів експерименту щодо 
оптимізації рецептури ковбасних виробів із введенням пасти з нуту 
встановлено раціональне використання в рецептурі ковбаси вареної пасти з 
нуту замість шпику.  

Таким чином, прогнозування в наукових дослідженнях дозволяє не 
тільки орієнтуватися у процесах, що відбуваються у дослідному об'єкті, а й 
мати можливість керувати цими процесами протягом усього життєвого циклу 
товару. 
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РОЗДІЛ 7 
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЯКОСТІ ТОВАРУ 
 

7.1. Постановка експерименту та методи визначення показників 
якості досліджуваних зразків мармеладу 
 
Економічний розквіт країни можливий лише за умови підйому 

ефективності виробництва, зниження собівартості продукції, випуску 
високоякісних товарів, котрі повністю задовольняли б потреби споживача на 
внутрішньому і зовнішньому ринках. Якщо цього не буде досягнуто, то ми 
завжди інвестуватимемо чужу економіку і будемо жити за найнижчими 
життєвими стандартами [76]. 

Досягти високої якості продукції можна тоді, коли фахівці виробничих 
підприємств і торгівлі переймуться розумінням того, що вкладання капіталу 
у виробництво товарів високої якості сприяє швидкому розвитку економіки, 
підвищенню її ефективності не лише на мікро-, а й на макрорівні. 

Слід також розуміти, що якість стає найважливішим чинником у виборі 
товару на ринку й у встановленні на нього справедливої ціни. За цих умов 
гарантія відповідної якості, сертифікація товарів стають потужним важелем в 
активізації учасників ринкових відносин – виробників, торговельних 
працівників і споживачів. 

У створенні високоякісних товарів значну роль відіграє контроль якості 
сировини, напівфабрикатів і готових товарів. 

Якість товару є однією з основоположних характеристик, яка має 
вирішальний вплив на створення споживних переваг і формування 
конкурентоспроможності товару. 

Етап 1. Дослідження якості товару, як правило, починається з відбору 
зразків. Причому інформацію щодо підібраних зразків можна подати в 
текстовому, табличному або графічному вигляді. Нижче наведено приклад 
текстового подання інформації щодо відбору зразків продуктів для 
дослідження. 

Зразок № 1 – Мармеладні кульки «Saftfrüchte» (ТМ «Sugerland», 
Mederer Sübwarenvertriebs GmbH, Fürth, Німеччина); 

Зразок № 2 – Мармеладні кульки «Saure früchte» (ТМ «Sugerland», 
Mederer Sübwarenvertriebs GmbH, Fürth, Німеччина); 

Зразок № 3 – Мармеладні часточки «Makarena» (ТМ «Boogie», Gunz, 
Mäder, Австрія); 

Зразок № 4 – Мармелад «Веселі звірята» (АКП «Сладкий мир», ТОВ 
«Інтермаркет» м. Харків); 

Зразок № 5 – Мармелад желейний «Калейдоскоп» (ТМ «Sladko», ПВТФ 
«Кріоліт-Дніпро», м. Дніпропетровськ); 

Зразок № 6 – Жувальний мармелад «Trolli Dracula» («Trolli Iberica, 
S.A», Іспанія, імпортер ТОВ «Градан», м. Київ); 
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Зразок № 7 – Жувальний мармелад «Золоті ведмежата»  
(ТМ «HARIBO», «Haribo omeh & Co KG», Німеччина, імпортер ТОВ 
«Холдинг Лінде», м. Київ); 

Зразок № 8 – Мармелад «Лягушата» (ТМ «Дон Мармелано», Saadet 
Gita, Туреччина (на замовлення ТОВ «Свит Стар», м. Москва); 

Зразок № 9 – Мармелад «Ведмежата» (ТМ «Fruittella», Gelko Srl SEDE 
E STABILIMENTO CASTELNUOVO VOMANO, Італія); 

Зразок № 10 – Жувальний мармелад «Африканці в танці»  
(ТМ «Жувіленд», АТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.», м. Донецьк). 

Етап 2. Постановка експерименту та методи визначення показників 
якості досліджуваних зразків мармеладу графічно зображено на рис. 7.1. 

Наступним кроком проведення експерименту є аналіз нормативної 
документації, в якій містяться всі вимоги до якості товару. Використано 
ДСТУ 4333:2004 «Мармелад. Загальні технічні умови». Було надано перевагу 
органолептичному методу. Дегустаційна або органолептична оцінка, яка 
проводиться за допомогою органів почуттів людини, – найдавніший і 
найбільш поширений спосіб визначення якості харчових продуктів. Існуючі 
методи лабораторного аналізу більш складні та трудомісткі порівняно з 
прийомами органолептичної оцінки і дозволяють характеризувати часткові 
ознаки якості. Органолептичний метод швидко і (при правильній підготовці 
аналізу) об'єктивно та надійно дає загальне уявлення про якість продуктів 
[86]. 

Науково організований дегустаційний аналіз за чутливістю перевершує 
багато прийомів лабораторного дослідження, особливо стосовно таких 
показників, як смак, запах і консистенція. До переваг належать доступність і 
швидкість визначення значень показників якості, а також відсутність 
дорогого обладнання при вимірах. Більшість людей володіють достатніми 
сенсорними можливостями для проведення органолептичної оцінки 
зовнішнього вигляду, смаку, запаху і консистенції.  
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Рис. 7.1. Постановка експерименту та методи визначення  

показників якості досліджуваних зразків мармеладу 
 

Після відбору методів проведено саму експертизу товару (етап 3): 
експертиза маркування, якості та безпечності мармеладу. Заключним етапом 
є оцінка якості та безпечності досліджуваних зразків мармеладу. 
 

7.2. Результати експертизи досліджуваних зразків мармеладу 
 
Результати експертизи (етап 4) оформлено у вигляді таблиці (табл. 7.1). 

Встановлено вид досліджуваних зразків мармеладу. 

Аналіз нормативної документації 

Відбір методів дослідження 

Проведення експертизи 
мармеладу 

Ідентифікація 
харчових 

компонентів 

Проведення  
експертизи 
маркування 

Перевірка відповідності 
достовірності заявленої країни 

походження 

Відбір зразків 

Ідентифікаційна експертиза  Ідентифікація 
харчових 

компонентів 

Перевірка 
відповідності 
достовірності 

заявленої країни 
походження 

 Експертиза якості та 
безпечності 

 

Органолептичні
дослідження 

Лабораторні методи 
проведення 
експертизи 

Фізико-хімічні 
дослідження 

Мікробіологічні 
дослідження 

Оцінка якості  та 
безпеки досліджуваних 

зразків мармеладу 
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Таблиця 7.1 
Вид досліджуваних зразків мармеладу 

 

№ 
зра-
зка 

Вид мармеладу 

Залежно від 

сировини способу 
формування поверхні 

1 
«Saftfrüchte», 

ТМ «Sugerland», 
Німеччина 

Желейно-
фруктовий Формовий Глазуро-

ваний 

2 
«Saure früchte», 
ТМ «Sugerland», 

Німеччина 

Желейно-
фруктовий Формовий 

Негла-
зуро-
ваний 

 
 
3 

«Makarena»,   
ТМ «Boogie», 

Австрія 

Збивний, на основі 
драглеутворювачів 

з додаванням 
яєчного білка 

Нарізний 
Негла-
зуро-
ваний 

 
4 

«Веселі звірята»,  
АКП «Сладкий мир»,  

м. Харків 
Желейний Формовий 

Негла-
зуро-
ваний  

 
 
5 «Калейдоскоп», 

ТМ «Sladko», 
м. Дніпропетровськ 

Збивний, на основі 
драглеутворювачів 

у поєднанні з 
фруктово-ягідним 

пюре, збитий з 
додаванням 

яєчного білка 

Нарізний 
Негла-
зуро-
ваний 

6 «Trolli Dracula» («Trolli 
Iberica, S.A», Іспанія Желейний Формовий  Глазуро- 

ваний  
 
7 

«Золоті ведмежата» ТМ 
«HARIBO», Німеччина Желейний Формовий Глазуро- 

ваний 
 
8 

«Лягушата» 
ТМ «Дон Мармелано»,  

Туреччина 

Желейно-
фруктовий Формовий Глазуро- 

ваний 

 
9 

«Ведмежата» ТМ 
«Fruittella», 

Іспанія 

Желейно-
фруктовий Формовий Глазуро- 

ваний 

 
10 

«Африканці в танці» 
 «Жувіленд»,  
м. Донецьк 

Желейно-
фруктовий Формовий Глазуро- 

ваний 

 
Дані табл. 7.1 свідчать, що в досліджених зразках переважає желейно-

фруктовий формовий глазурований мармелад. 
Після того, як встановлено вид мармеладу, визначено країни 

походження та побудовано діаграму (рис. 7.2).  
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Рис. 7.2. Країни походження досліджуваних зразків мармеладу 

 

Найбільшу частку займають українські зразки мармеладу, трохи менше 
– виробництва Німеччини, та по одному зразку мармеладу виробництва 
Австрії, Іспанії та Туреччини. 

У загальному випадку маркування являє собою комплекс відомостей у 
вигляді тексту, окремих графічних, колірних знаків (умовних позначень) та їх 
комбінацій, що наноситься залежно від конкретних умов безпосередньо на 
виріб, упаковку (тару), табличку, ярлик (бирку) або етикетку. 

Закон України  «Про захист прав споживачів» свідчить: «Споживач має 
право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 
інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і 
компетентного вибору. Інформація має бути надана споживачеві до 
придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про 
продукцію не вважається рекламою» [96]. 

Купуючи продукцію для дітей, батьки звертають увагу на склад 
продукції, терміни її реалізації, корисність продукту. Але дуже часто 
інформацію неможливо розібрати (дрібний шрифт, стерті надписи), або вона 
неповна. Таким чином, виробник може приховувати якусь інформацію про 
продукцію. 

Маркування досліджуваних зразків мармеладу наведено в табл. 7.2. Усі 
дані занесено в таблицю відповідно до інформації, наданої на упаковці 
мармеладу. Згідно з даними табл. 7.2 з усіх зразків лише упаковка мармеладу 
«Веселі звірята» АКП «Сладкий мир», ТОВ «Інтермаркет» (м. Харків) має 
правильне повне маркування.  

На упаковці мармеладу  желейного ТМ «Sladko», ПВТФ «Кріоліт-
Дніпро» (м. Дніпропетровськ) немає позначки про ГМО, стерта дата 
виготовлення та номер партії. Хоча відповідно до Закону України «Про 
захист прав споживачів» маркування має зберігатися протягом усього 
допустимого терміну використання товару. Для цього способи нанесення і 
виготовлення етикеток (ярликів, табличок) мають ураховувати особливості 
характеризованого товару і забезпечувати необхідну якість зображення. 
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Таблиця 7.2 
Маркування досліджуваного мармеладу 

Назва Виробник Склад Харчова та 
енергетична 

цінність 

Маса, 
г 

Позна-
чення 
про 

ГМО 

Дата 
вигото-
влення 

Зазна-
чення 

НД 

Умови 
зберігання 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Мармеладні 
кульки 
«Saftfrüchte» 
 

ТМ 
«Sugerland», 
Mederer 
Sübwarenver
triebs 
GmbH, 
OststraBe 
94, 90763 
Fürth, 
Німеччина 
 

Сироп глюкози, цукор, 
желатин, сік груші 
концентрат, (4,2% = не 
менше 25% соку), 
підкислювач: лимонна 
кислота, молочна кислота, 
барвники з фруктів і 
рослинних екстрактів 
(смородини морква, 
куркума, сафлор, паприка, 
кропива шпинат, 
спіруліна), рослинного 
масла, мастила: 
бджолиний віск, 
карнаубський воск 

Енергетична 
цінність:1420 
кДж, 334ккал. 
Білки 5,1, 
вуглеводи 77 
(цукор 43), 
жири 0,2 (на-
сичених 0,2) 
Na 0,1 

300 - - - У прохолод-
ному, 
сухому 
місці 
 

Мармеладні 
кульки «Saure 
früchte» 
 

ТМ 
«Sugerland», 
Mederer 
Sübwarenvert
riebs GmbH, 
OststraBe 94, 
90763 Fürth, 
Німеччина 

Сироп глюкози, цукор, 
желатин, сік  груші 
концентрат, (2,1% = не 
менше 12% соку), 
підкислювач: лимонна 
кислота, молочна кислота, 
яблучна, модифікований 
крохмаль 

Енергетична 
цінність:  
1412 кДж,  
332 ккал. 
Білки 4,6, 
вуглеводи 76 

300 - - - У прохолод-
ному, 
сухому 
місці 
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продовження табл. 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
  зволожувач: сорбіт, 

регулятор кислотності: 
цитрат кальцію, барвники 
з фруктів і рослинних 
екстрактів (смородина, 
морква, куркума, сафлор, 
паприка, кропива шпинат, 
спіруліна) природні 
ароматизатори, рослинні 
жири 

      

Мармеладні 
часточки 
«Makarena» 

ТМ «Boogie», 
Gunz, 6841 
Mäder,  
Австрія 

Цукор, регулятор 
кислотності Е330; драгле 
утворювач Е406, 
протеїновий порошок, 
ароматизатори, барвники: 
Е100, Е120, Е141, Е160с. 
Містить яйця 

 200 – 
 

– 
 

– 
 

У прохолод-
ному, 
сухому 
місці 
 

Мармелад 
«Ведмежата» 

ТМ 
«Fruittella», 
Gelko srl 
sede e 
stabilimento 
castelnuovo 
Vomano, 
Італія 

Сироп глюкози, цукор, 
желатин, фруктовий сік, 
стабілізатор: сорбіт, 
підкислювач: лимонна 
кислота,  натуральні 
ароматизатори, екстракти 
овочів глазуруючий агент: 
бджолиний віск 

 100 – 
 

– 
 

– 
 

У прохолод-
ному, 
сухому 
місці 
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продовження табл. 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Мармелад 
«Веселі 
звірята»  

ТОВ «Інтер-
маркет», 
Україна, 
61066,  
м. Харків, 
вул. Ясенева, 6. 
Тел./факс 
0577780762 

Цукор, патока крохмальна, 
барвники натуральні 
харчові: кармін Е120, 
хлорофіл Е140, паприка 
Е160с, куркумін Е100, 
пектин Е440, лимонна 
кислота Е330, 
ароматизатори ідентичні 
натуральним: «полуниця», 
«лимон», «зелене яблуко», 
«екзотичний фрукт», 
«ананас», «кавун», 
«апельсин» 

Енергетична 
цінність на 
100 г 
продукту: 
1313кДж 
(314ккал). 
Білки 0,1 г; 
жири 0,1 г; 
вуглеводи 
78,3 г. 

300 + 24.03. 
2012 

ДСТУ 
4333:20

04 

Зберігати 
при t 
(18±3)ºC та 
відносній 
вологості 
повітря не 
вище ніж 
75% 

Жувальний 
мармелад 
«Дракула» 

«Trolli 
Iberica, S.A» 
46988 Paterna 
(Valencia), 
Іспанія. 
Імпортер 
ТОВ 
«Градан», 
м. Київ, вул. 
Велика Васи-
льківська, 12, 
т/ф 
(044)5286198 

Сироп глюкози, цукор, 
желатин, підкислювач: 
лимонна кислота, молочна 
кислота, стабілізатор: 
сорбітол, ароматизатори, 
барвники: кармін, двоокис 
титану, рослинна олія 
(пальмова), оболонка: 
бджолиний віск та віск 
карнауба 

Калорійність/
100 г проду-
кту: 335 ккал 
(1423 кДж). 
Білки  4,6 г; 
жири 0,18 г; 

 вуглеводи    
77,6 г   

100 + – 
 

– 
 

У прохолод-
ному, 
сухому 
місці 
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продовження табл. 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Жувальний 
мармелад 
«Лягушата» 

Saadet Gita 
Pazarlama 
San. ve Tic 
A.S., Markez 
mah Birilic 
cad. No.34, 
Istanbul/ 
Туреччина 
Вироблено на 
замовлення 
ТОВ 
«СвітСтар», 
м. Москва, 
вул. Окружна 
проїзд б. 34А 
+7(495)3800285 

Сироп глюкози, цукор, 
харчовий желатин, 
фруктовий сік, лимонна 
кислота Е330, 
глазуруючий агент Е903, 
ароматизатори ідентичні 
натуральним (полуниця, 
лимон, яблуко, малина, 
персик, ананас), харчові 
барвники (Е129, Е133, 
Е102, Е110, Е171) 

Харчова 
цінність на 
25г продукту: 
Білки 1,45 г, 
Жири <0,1 г, 
Вуглеводи 
20,75г 
Енергетична 
цінність 89,7 
ккал 

25 – 
 

12.02. 
2012 

 

– 
 

У прохолод-
ному, 
сухому 
місці, не 
піддавати 
впливу 
прямих 
сонячних 
промінів 

Мармелад 
«Жувіленд» 
«Африканці в 
танці» 

АТ 
«Кондитер-
ська фабрика 
АВК», Укра-
їна, 83062, 
м. Донецьк, 
вул.1-а 
Александрі-
вка, 9.  
Тел. 
0623374961 
 

Патока, цукор, 
драглеутворювач желатин, 
вологоутримуючий агент 
гліцерин, сік яблучний 
концентрований, регулятор 
кислотності кислота 
лимонна, глазуруючий 
агент бджолиний віск, 
ароматизатори натуральні 
(«Полуниця», «Вишня», 
«Манго»), барвники 
натуральні («Куркумін»,  

Харчова 
цінність 100 г 
продукту: 
Білки 6,4 г 
Жири 0,5 г 
Вуглеводи 
69,7 
Калорійність 
300ккал 
(1255кДж) 

85 – 17.03. 
2012 

ТУ У 
15.8 – 
304825
82.003 

Зберігати  
при t 
(18±3)ºC та 
відносній 
вологості 
повітря не 
вище ніж 
75% 
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продовження табл. 7.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
  Кармін», «Мідні 

комплекси хлорофілів»), 
антиоксидант кислота 
аскорбінова (вітамін С) 

      

Мармелад 
«Жувіленд» 
«Африканці в 
танці» 

АТ 
«Кондитерсь
ка фабрика 
АВК», 
Україна, 
83062 
м. Донецьк, 
вул.1-А 
Александрів
ка, 9. 
Тел.0623374
961 

Патока, цукор, 
драглеутворювач желатин, 
вологоутримуючий агент 
гліцерин, регулятор 
кислотності кислота 
лимонна, глазуруючий 
агент (Е901),  
ароматизатори ідентичні 
натуральним 
(«Полуниця», «Вишня», 
«Яблуко»),  антиоксидант 
кислота аскорбінова 
(вітамін С), барвники 
штучні (Е102, Е124, Е131). 

Харчова 
цінність 100 г 
продукту: 
білки 6,4 г, 
жири 0,5 г, 
вуглеводи 
69,7. 
Калорійність 
300 ккал 
(1255кДж) 

40 + 12.03.2
012 

ТУ У 
15.8 – 
304825
82.003 

Зберігати 
при t 
(18±3)ºC та 
відносній 
вологості 
повітря не 
вище ніж 
75% 
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На упаковці жувального мармеладу «Trolli Dracula», «Trolli Iberica, S.A» 
(Іспанія, імпортер ТОВ «Градан», м. Київ) не зазначений нормативний 
документ, згідно з яким продукт було виготовлено, також не вказано, які саме 
ароматизатори було використано при виробництві мармеладу. 

На зразку жувального мармеладу «Золоті ведмежата» ТМ «HARIBO», 
«Haribo omeh & Co KG» (Німеччина, імпортер ТОВ «Холдинг Лінде», м. Київ), 
як і в зразку мармеладу «Лягушата» ТМ «Дон Мармелано», Saadet Gita 
(Туреччина, на замовлення ТОВ «Свит Стар», м. Москва) інформація про 
продукт українською мовою нанесена дуже дрібним шрифтом фарбою, яка 
швидко витирається. Це не дає можливості прочитати інформацію. Також 
відсутній нормативний документ, згідно з яким виготовлено товар.  

На особливу увагу заслуговує упаковка «Жувіленд» мармеладу 
«Африканці в танці» АТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (м. Донецьк). 
Маркування на великій пачці (85 г) та маленькій (40 г) відрізняється тим, що на 
великій упаковці відсутнє зазначення про ГМО у складі продукту. Сам склад 
мармеладу також відрізняється: на великій пачці зазначено, що до складу 
входять натуральні барвники, а на маленькій – синтетичні.  

Усе вищезазначене узагальнено в табл. 7.3, у якій викладено основні 
порушення маркування та частоту їх виникнення. 

На основі даних табл. 7.3 побудовано графік частоти виникнення 
порушень (рис. 7.3). Із рис. 7.3 видно, що найчастіше виробники мармеладу не 
вказують нормативний документ, згідно з яким вироблено продукт. 

Також найпоширенішими порушеннями є відсутність позначення про 
вміст ГМО у складі продукту та дату виготовлення. Дуже часто інформацію для 
споживача друкують дуже дрібним шрифтом та фарбою, що швидко 
витирається. 

Очевидно, що варто посилити контроль за інформацією, яка надається 
споживачу, адже маркетингові дослідження показали, що кожен третій 
споживач приймає рішення щодо покупки товару безпосередньо в місцях 
продажу. Більш того, дослідження довели, що більше 25% покупців керуються 
при виборі товарів саме упаковкою. 

За даними табл. 7.3 проаналізовано використання харчових добавок у 
складі мармеладу. 
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Таблиця 7.3  
Основні порушення маркування мармеладу 

Зразок 

Відсут-
ність по-
значення 
про вміст 

ГМО 

Відсут-
ність дати 
виготовле

ння 

Не за-
зна-
чено 
НД 

Дуже 
дрібний 
шрифт 

Викорис-
тання фа-
рби, що 
витира-

ється 
«Калейдоскоп», 

ТМ «Sladko», 
м. Дніпропетровськ 

+    + 

«Trolli Dracula» 
(«Trolli Iberica, 
S.A», Іспанія 

 + + +  

Золоті ведмежата» 
(ТМ «HARIBO», 

Німеччина 
 + + + + 

«Ведмежата» 
 ТМ «Fruittella», 

Іспанія 
 + +   

«Лягушата» 
ТМ«Дон 

Мармелано»,  
Туреччина 

+  + + + 

«Африканці в 
танці» (80 г) 
«Жувіленд», 
м. Донецьк 

+     

 

 
 

Рис. 7.3. Частота виникнення порушень маркування мармеладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7.4 
 Частота використання харчових добавок у складі мармеладу, % 

№ 
з/п 

Зразок Склад за даними маркування 

За
га

ль
на

 к
іл

ьк
іс

ть
 

ін
гр

ед
іє

нт
ів

 

Добавки Кількість харчових добавок 

Н
ат

ур
ал

ьн
і 

Ш
ту

чн
і 

Ароматизатори Барвники 

Д
ра

гл
еу

тв
ор

ю
ва

чі
 

Р
ег

ул
ят

ор
  

ки
сл

от
но

ст
і 

Г
ла

зу
ру

ю
чі

 а
ге

нт
и 

Н
ат

ур
ал

ьн
і 

Ід
ен

ти
чн

і 
на

ту
ра

ль
ни

м
 

Н
ат

ур
ал

ьн
і 

Ш
ту

чн
і 

1 

«Saftfrüchte», 
 ТМ 

«Sugerland», 
Німеччина 

Сироп глюкози, цукор, желатин, сік 
груші концентрат, (4,2% = не менше 25% 
соку), підкислювач: лимонна кислота, 
молочна кислота, барвники з фруктів і 
рослинних екстрактів (смородини 
морква, куркума, сафлор, паприка, 
кропива шпинат, спіруліна), рослинного 
масла, мастила: бджолиний віск, 
карнаубський віск 

19 16 - 3 - 8 - 1 2 2 

2 

«Saure 
früchte», 

ТМ 
«Sugerland», 
Німеччина 

Сироп глюкози, цукор, желатин, сік  груші 
концентрат, (2,1% = не менше 12% соку), 
підкислювач: лимонна кислота, молочна 
кислота, яблучна, модифікований крохмаль, 
зволожувач: сорбіт, регулятор кислотності: 
цитрат кальцію, барвники з фруктів і рослинних 
екстрактів (смородина, морква, куркума, сафлор, 
паприка, кропива шпинат, спіруліна) природні 
ароматизатори, рослинні жири 

22 16 - 3 - 8 - 1 4 - 
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продовження табл. 7.4 

3 

«Makarena», 
ТМ 

«Boogie», 
Австрія 

Цукор, регулятор кислотності Е330; 
драглеутворювач Е406, протеїновий 
порошок, ароматизатори, барвники: 
Е100, Е120, Е141, Е160с. Містить яйця 

15 2 11 - 7 - 4 1 1 - 

4 
«Веселі 

звірята»,  
АКП  

«Сладкий 
мир»,  

м. Харків 

Цукор, патока крохмальна, барвники 
натуральні харчові: кармін Е120, 
хлорофіл Е140, паприка Е160с, куркумін 
Е100, пектин Е440, лимонна кислота 
Е330, ароматизатори ідентичні 
натуральним: «полуниця», «лимон», 
«зелене яблуко», «екзотичний фрукт», 
«ананас», «кавун», «апельсин» 

15 14 - 7 - 5 - 1 1 - 

5 

«Калейдо-
скоп»,  

ТМ 
«Sladko»,  
м. Дніпро-
петровськ 

Цукор-пісок, патока, яблучне пюре, агар 
Е406, кислота лимонна Е330, білок 
яєчний сухий, ароматизатори: вишня, 
абрикос, яблуко, ванільно-вершковий, 
ідентичні натуральним, харчові 
барвники: Е102, Е124, Е133 

13 2 8 - 5 - 3 1 1 - 

6 

«Trolli 
Dracula» 
(«Trolli 

Iberica, S.A», 
Іспанія 

Сироп глюкози, цукор, желатин, 
підкислювач: лимонна кислота, молочна 
кислота, стабілізатор: сорбітол, 
ароматизатори, барвники: кармін, 
двоокис титану, рослинна олія 
(пальмова), оболонка: бджолиний віск та 
віск карнауба 

26 16 - - - 13 - 2 1 - 
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продовження табл. 7.4 

7 

«Золоті  
ведмежата» 

ТМ 
«HARIBO», 
Німеччина 

Сироп глюкози, цукор, драглеутворююча 
речовина: желатин, декстроза, лимонна 
кислота, яблучний, апельсиновий, лимонний, 
полуничний, малиновий соки, барвники: 
фруктові і рослинні концентрати: лимона, 
апельсина, яблука, ківі, малини, чорної 
смородини, аронії, винограду, шпинату, 
кропиви, ківі, манго, бджолиний віск, 
карнаубський віск, фруктовий підсолоджувач, 
інвертований цукровий сироп 

19 4 9 - 7 - 2 1 1 2 

8 
«Лягушата» 

ТМ «Дон 
Мармелано»,  
Туреччина 

Сироп глюкози, цукор, харчовий желатин, 
фруктовий сік, лимонна кислота Е330, 
глазуруючий агент Е903, ароматизатори 
ідентичні натуральним (полуниця, лимон, 
яблуко, малина, персик, ананас), харчові 
барвники (Е129, Е133, Е102, Е110, Е171) 

17 4 11 - 6 - 5 1 2 2 

9 

«Африканці в 
танці»  

«Жувіленд», 
м. Донецьк 

Патока, цукор, драглеутворювач желатин, 
вологоутримуючий агент гліцерин, регулятор 
кислотності кислота лимонна, глазуруючий 
агент (Е901), ароматизатори ідентичні 
натуральним («Полуниця», «Вишня», 
«Яблуко»), антиоксидант кислота аскорбінова 
(вітамін С), барвники штучні (Е102, Е124, 
Е131). 

12 4 6 - 3 - 3 1 2 1 

10 

«Ведмежата»  
ТМ  

«Fruittella», 
Іспанія 

Сироп глюкози, цукор, желатин, фруктовий 
сік, стабілізатор: сорбіт, підкислювач: лимонна 
кислота, натуральні ароматизатори, екстракти 
овочів глазуруючий агент: бджолиний віск 

11 8 3 - - - - 1 1 2 

168 

 

 

 



 

 169

Як свідчать дані табл. 7.4, до складу мармеладу можуть входити від 11 до 
26 інгредієнтів. Усі досліджувані зразки містять у своєму складі 
драглеутворювачі та регулятори кислотності. У складі 50% зразків міститься 
глазуруючий агент. Якщо вірити маркуванню, то у 30% досліджуваних 
мармеладних виробів використовувалися натуральні ароматизатори, а в 20% їх 
зовсім не використовували. 40% мармеладу містить у своєму складі натуральні 
барвники, а 50% – штучні. 

На основі одержаних даних побудовано графік частоти використання 
харчових добавок у мармеладі, що реалізується на ринку Донецької області 
(рис. 74). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Натуральні 

Штучні

 
Рис. 7.4. Частота використання добавок у мармеладі 

 

Як видно з рис. 7.4, добавками, яких найбільше входить до складу 
мармеладних виробів, є харчові ароматизатори ідентичні натуральним, 
натуральні та штучні харчові барвники (Е102, Е110, Е 120, Е124, Е129, Е132, 
Е133). Зупинимося докладніше на деяких із них. 

Е-102 – тартразин (жовтий барвник). За своєю природою є 
кам'яновугільним дьогтем, належить до промислових відходів. Поширення 
тартразин дістав завдяки своїй низькій вартості. Добавка Е-102 – один із 
найдешевших синтетичних барвників. Про шкоду добавки Е-102 ведуться 
численні суперечки. Так, наприклад, тартразин у недавньому минулому був 
заборонений для використання в багатьох європейських державах. Дослідження 
тартразину, проведені в Америці, довели, що в невеликої групи людей  
(1 на 10 тис.) внаслідок вживання добавки Е-102 можуть спостерігатися 
алергічні реакції у вигляді висипу на шкірі. Також встановлено, що вживання 
продуктів із вмістом тартразину призводить до підвищення гіперактивності та 
зниження концентрації уваги у дітей. Часто зустрічається неперевірена 
інформація, що добавка Е-102 може спричиняти різноманітні негативні 
наслідки від головного болю до ракових пухлин. Ці дані значно перебільшені та 
не підтверджені офіційними даними. 
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E110 – жовтий «сонячний захід» – водний розчин яскраво-помаранчевого 
кольору. Барвник E-110 – це сульфована версія небезпечного барвника Судан I, 
який є канцерогеном. Через це в харчовій добавці E-110 може бути присутнім 
барвник Судан I в якості домішки. Іншими побічними ефектами барвника E-110 
можуть бути: нудота, кропивниця (висип), закладеність носа, риніт (нежить), 
набрякання нирок, хромосомні ушкодження. Харчова добавка E-110 часто є 
причиною нетравлення шлунка, болю в животі, неприйняття їжі. 

E132 – індиготин, індигокармін (Е132) E132 – індиготин, індигокармін 
Індиготин – барвник із вугільного дьогтю. Індигокармін є канцерогеном, тому 
його не рекомендується використовувати для приготування їжі дітям. Крім 
того, викликає гіперактивність, проблеми із серцем, нудоту. Провокує напади 
задухи в астматиків і викликає серйозні алергічні реакції. 

Таким чином, досліджені зразки мармеладу містять значну кількість 
харчових добавок, що може значно обмежувати коло їх споживачів. Однак 
інформація про вміст добавок наводиться і має бути застереженням для 
споживачів. 

Критеріями ідентифікації досліджуваному мармеладу можна присвоїти 
код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТ ЗЕД) таким чином. Це доведено за допомогою QD Professіonal (QDPro) – 
частки програмно-технологічного комплексу митної системи України.  

У зв'язку із здійсненням імпорту мармеладу збільшується ризик 
порушення митних правил, пов'язаний із недостовірним декларуванням і 
заниженням митної вартості. Важливу роль у виявленні порушень і злочинів та 
їх профілактиці відіграє класифікаційна експертиза. Класифікаційні види 
митної експертизи являють собою спеціальні дослідження, спрямовані на 
визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, тобто товарної позиції для 
представленого на експертне дослідження товару. 

Класифікаційні види митної експертизи належать до найбільш 
затребуваних і часто застосовуваних різновидів митного експертного 
дослідження, проведеного при русі товару через митницю.  

Для диференціювання мармеладу згідно з УКТ ЗЕД необхідна чітка схема 
визначення його коду. Отже, на початку необхідно встановити, до якої галузі 
належить товар. 

За ідентифікаційними показниками виявлено, що досліджуваними 
зразками є кондитерські желейні вироби – мармелад. Згідно з УКТ ЗЕД 
мармелад класифікують у розділі ІV, який охоплює такі товари, як готові 
харчові вироби; алкогольні та безалкогольні напої та оцет; тютюн і його 
замінники.  

Досліджувані зразки належать до групи 17 «Цукор і кондитерські вироби 
з цукру». Товарна позиція 1704 «Кондитерські вироби з цукру (включаючи 
білий шоколад), без вмісту какао».  

Таким чином, можна виявити товарну підпозицію, категорію та 
підкатегорію мармеладу: 

Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао:  
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- інші: 
-- інші: 
--- інші: 
---- кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, включаючи фруктову 

пасту (мармелад) у вигляді кондитерських виробів із цукру. 
Слід визначити, який код товару за УКТ ЗЕД мають дослідні зразки 

мармеладу. Це код 1704 90 65 00 – кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, 
включаючи фруктову пасту (мармелад) у вигляді кондитерських виробів з цукру. 

Після проведення класифікаційної експертизи формується рішення про 
визначення коду товару.  

Мармеладні вироби за своєю якістю мають відповідати вимогам ДСТУ 
4333:2004 ДСТУ 4333:2004 «Мармелад. Загальні технічні умови». Форма 
мармеладу має бути правильною, з чітким контуром, без деформації, напливів, 
задирок. У багатошарового мармеладу товщина перемежованих шарів 
рівномірна. В апельсинових і лимонних часточок скоринка не повинна 
відставати.  

Виконано органолептичну оцінку якості мармеладних виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва. 

За відсутності бальної системи оцінки органолептичних показників якості 
мармеладних виробів розроблено п'ятибальну систему оцінки якості 
органолептичних показників (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 
Розроблена шкала бальної оцінки мармеладу 

Показник Відхилення від норми Знижка Оцінка 
Смак і запах Характерний, повний смак, без сторонніх 

присмаків, виражений приємний аромат 
0 5 

Нудотно-солодкий смак або дуже кислий 0,5-1 4,5-4 
Невідповідна смакова гама 1-2 4-3 
«Порожній» невиражений смак  0,5-1 4,5-4 
Сторонні запахи 0,5 4,5 
Різкий смак і запах ароматизаторів, присмак 
консервантів 

1-2 4-3 

Колір Відповідний даному найменуванню, однорідний 0 5 
 Дуже яскравий, «отруйний» 0,5-1,5 4,5-3,5 

Невідповідний найменуванню 0,5-1 4,5-4 
Консистенція Драглеподібна, пружна 0 5 

Щільна, тверда 0,5-1,5 4,5-3,5 
Цукриста, слабопружна 0,5-1 4,5-4 
Дуже затяжиста, «резинова» 0,5-1 4,5-4 

Форма Правильна, з чітким контуром, без деформації 0 5 
Частково деформована і покривлена 0,5-1 4,5-4 

 Покривлена форма, напливи, нечіткий контур 
0,5-1,5 4,5-3,5 

Поверхня Суха, не липка, глянсова або обсипана цукром 
або іншими  видами сировини 

0 5 

Волога, липка  0,5-1 4,5-4 
Груба кристалічна скоринка 1 4 
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Після проведення органолептичної оцінки за даною шкалою 
підсумовуються бали і виводиться середнє арифметичне значення. Для 
визначення органолептичної оцінки зразку мармеладу одержані дані 
співставляються з оціночною шкалою: 

4,5-5 – «відмінно». Дана продукція відповідає всім органолептичним 
показникам стандарту. Зразок має найкращу органолептичну якість. 

3,5-4,4 – «добре». Мармелад має гарні органолептичні показники якості. 
2-3,4 – «задовільно». Дана продукція має задовільні органолептичні 

характеристики, які відповідають вимогам стандарту. 
0-2 – «незадовільно». Мармелад має дуже погані органолептичні 

показники якості. Даний зразок не відповідає вимогам стандарту за 
органолептичними показниками. 

З метою здійснення органолептичної оцінки мармеладних виробів 
створено групу експертів, до складу якої входили 10 експертів. Із 
використанням створеної бальної шкали виконано оцінку органолептичних 
показників якості даних зразків. Результати оцінки наведено в табл. 7.6. У табл. 
7.7 відображено середній бал, який одержали зразки. 

На підставі даних табл. 7.7 побудовано діаграми органолептичних 

показників якості мармеладу (рис. 7.5-7.10). 
За результатами проведеної органолептичної оцінки якості можна 

зробити висновок, що найкращі органолептичні показники має зразок № 2 – 
Мармеладні кульки «Saure früchte» (ТМ «Sugerland», Mederer Sübwarenvertriebs 
GmbH, Fürth, Німеччина). Трохи нижчу оцінку (4,25 бала) отримали зразки № 1 
– Мармеладні кульки «Saftfrüchte» (ТМ «Sugerland», Mederer Sübwarenvertriebs 
GmbH, Fürth, Німеччина), №4 – Мармелад «Веселі звірята» (АКП «Сладкий 
мир», ТОВ «Інтермаркет» м. Харків), №6 – Жувальний мармелад «Trolli 
Dracula» («Trolli Iberica, S.A», Іспанія, імпортер ТОВ «Градан», м. Київ) та  
№ 10 – Жувальний мармелад «Африканці в танці» (ТМ «Жувіленд»,  
АТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.», м. Донецьк). Недоліком зразка № 1 є 
гіркуватий вторинний смак та дещо щільна консистенція, № 4 – дуже солодкий 
смак, недостатньо щільна консистенція та злегка волога поверхня, № 6 – 
занадто солодкий смак та те, що мармелад прилипає до зубів, зразка № 10 – 
присмак добавок та занадто яскравий колір, якщо брати до уваги те, що на 
упаковці зазначено використання натуральних барвників. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7.6 
Органолептичні показники якості мармеладних виробів вітчизняного та імпортного виробництва 

 
№ 
з/п 

Досліджувані 
зразки 

Назва показника 
Смак Запах Колір Консистенція Форма Поверхня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
«Saftfrüchte», 

 ТМ «Sugerland», 
Німеччина 

Насичений, гір-
куватий вторин-
ний смак 

Легкий, при-
ємний, без 
стороннього 
запаху 

Однорідний, 
помірно на-
сичений 

Драглеподіб-
на, дуже 
щільна 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без ознак 
деформації 

Матова,  
не липка 

2 «Saure früchte», 
ТМ «Sugerland», 

Німеччина 
 

Характерний, 
без сторонніх 
присмаків, але 
негармонійний 

Легкий, приє-
мний, без сто-
роннього 
запаху 

Однорідний, 
насичений та 
яскравий 

Драглеподіб-
на  щільна 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без ознак 
деформації 

Обсипана 
лимонною 
кислотою 

3 
«Makarena»,   

ТМ «Boogie», 
Австрія 

Нехарактерний, 
насичений, з 
присмаком 
добавок 

Інтенсивний, 
з незначним 
стороннім за-
пахом 

Злегка неод-
норідний, на-
сичений та яс-
кравий 

Недостатньо 
щільна 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без ознак 
деформації 

Обсипана 
цукром, 
злегка во-
лога 

4 
«Веселі звірята», 
АКП «Сладкий 
мир», м. Харків 

Характерний, 
без сторонніх 
присмаків, за-
надто солодкий 

Легкий, при-
ємний, без 
стороннього 
запаху 

Однорідний, 
помірно на-
сичений 

Недостатньо 
щільна 

Відповідає 
найменуван-
ню марме-
ладу, з не чіт-
кими конту-
рами 

Обсипана 
цукром, 
злегка во-
лога 
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продовження табл. 7.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

«Калейдоскоп», 
ТМ «Sladko»,  
м. Дніпропет-

ровськ 

Занадто солодкий, 
з присмаком 
добавок 

Інтенсивний, 
без сторонніх 
запахів 

Насичений 
та яскравий 

Дуже м’яка, 
тануча 

Злегка дефор-
мована 

Липка, во-
лога з 
ознаками 
розчиненн
я цукру 

6 
«Trolli Dracula» 
«Trolli Iberica, 
S.A», Іспанія 

Насичений, 
занадто солодкий 

Інтенсивний, 
без сторонніх 
запахів 

Однорідний, 
помірно 
насичений та 
яскравий 

Мармелад 
тягнеться 
та прилипає 
до зубів 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без де-
формації. 

Матова,  
нелипка 

7 «Золоті 
ведвежата»  

ТМ «HARIBO», 
Німеччина 

Пустий, невираже-
ний зі стороннім 
присмаком 

Інтенсивний, 
з незначним 
стороннім за-
пахом 

Дуже наси-
чений, не 
натураль-
ний 

Дуже 
щільна, ре-
зинова 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без де-
формації. 

Матова,  
нелипка 

8 

«Лягушата» 
ТМ«Дон 

Мармелано»  
Туреччина 

Нехарактерний, 
дуже насичений, зі 
стороннім присма-
ком 

Дуже інтенсив
ний, різкий, не
приємний сто
ронній запах 

Дуже наси-
чений, не 
натуральний 

Занадто 
щільна, 
груба 

Не відповідає 
найменуванн
ю мармеладу, 
з нечіткими 
контурами 

Матова, 
 нелипка 

9 
«Ведмежата» 

ТМ «Fruittella», 
Іспанія 

Невиражений, 
солодкий з 
присмаком добавок 

Інтенсивний, 
без сторонніх 
запахів 

Помірно на-
сичений  

Драглепо-
дібна 
щільна 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без де-
формації. 

Матова,  
нелипка 

10 

«Африканці в 
танці» 

«Жувіленд», 
м. Донецьк 

Характерний, але з 
присмаком добавок 

Інтенсивний, 
без сторонніх 
запахів 

Однорідний, 
насичений та 
яскравий 

Драглепо-
дібна 
щільна 

Правильна, з 
чітким конту-
ром, без де-
формації. 

Матова,  
нелипка 
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Т

аблиця 7.7 
Б

алова оцінка органолепт
ичних показників якост

і зразків м
арм

еладу 
 

П
оказник 

«Saftfrüchte» 
 ТМ «Sugerland», 

Німеччина 

«Saure früchte», 
ТМ «Sugerland», 

Німеччина 

«Makarena» 
ТМ «Boogie», 

Австрія 

«Веселі звірята»,  
АКП «Сладкий мир»,  

м. Харків 

«Калейдоскоп»,  
ТМ «Sladko»,  

м. Дніпропетровськ 

«Trolli Dracula»  
«Trolli Iberica, S.A»,  

Іспанія 

«Золоті ведвежата»  
ТМ «HARIBO», 

Німеччина 

«Лягушата» 
ТМ«Д он Мармелано,  

 Туреччина 

«Ведмежата» ТМ  
«Fruittella 

Іспанія 

«Африканці в танці» 
«Жувіленд», 
м. Донецьк 

С
м

ак 
3,5 

4 
3 

4 
3 

4 
2,5 

1,5 
4 

4 
Запах 

5 
5 

3 
5 

4 
4 

3 
1,5 

4 
4 

К
олір 

4 
5 

3,5 
4 

3 
4 

2,5 
2 

3 
3,5 

К
онсистенція 

3 
4 

4 
4,5 

2,5 
2 

1,5 
2 

4 
4 

Ф
орм

а 
5 

5 
5 

4,5 
4 

5 
5 

2,5 
5 

5 
П

оверхня 
5 

5 
4 

4,5 
3,5 

5 
5 

5 
5 

5 
С

ередній 
бал 

4,25 
4,67 

3,75 
4,25 

3,34 
4 

3,25 
2,42 

4,17 
4,25 
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Рис. 7.5. Оцінка смаку мармеладу різних виробників 

 
Рис. 7.6. Оцінка запаху мармеладу різних виробників 

 
Більш низьку оцінку отримали зразки № 3 – Мармеладні часточки 

«Makarena» (ТМ «Boogie», Gunz, Mäder, Австрія), № 5 – Мармелад желейний 
«Калейдоскоп» (ТМ «Sladko», ПВТФ «Кріоліт-Дніпро» м. Дніпропетровськ) 
та зразок № 7 – Жувальний мармелад (ТМ «HARIBO», «Haribo omeh & Co 
KG», Німеччина, імпортер ТОВ «Холдинг Лінде», м. Київ). 
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Зразки № 3 та № 5 мали насичений, нехарактерний смак, присмак 
добавок, дуже інтенсивний запах та липку консистенцію і отримали 
відповідно 3,75 та 3,34 бала. Зразок № 7 мав пустий невиражений смак, дуже 
яскравий колір та занадто щільну резинову консистенцію.  

 
Рис. 7.7. Оцінка кольору мармеладу різних виробників 

 

Рис. 7.8. Оцінка консистенції мармеладу різних виробників 
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Рис. 7.9. Оцінка форми мармеладу різних виробників 

Рис. 7.10. Оцінка поверхні мармеладу різних виробників 
 
Найгірші органолептичні показники якості має зразок № 8 – Мармелад 

«Лягушата» (ТМ «Дон Мармелано», Saadet Gita, Туреччина (на замовлення 
ТОВ «Свит Стар», м. Москва). Цей зразок має невизначений дуже насичений 
смак із присмаком добавок, занадто інтенсивний неприємний запах 
ненатуральних добавок, дуже жорстку консистенцію, а форма цього зразка 
має нечіткі контури та не відповідає назві «мармелад». Саме тому він 
отримав 2,42 бала. 
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Встановлено, що найбільш важливою категорією споживчої 
привабливості і відповідно критерієм оцінки мармеладних виробів є смак, 
тому побудуємо профілографу смаку зразків мармеладу (рис. 7.11). 

Встановлено, що мармеладні кульки «Saftfrüchte» (ТМ «Sugerland», 
Mederer Sübwarenvertriebs GmbH, Fürth, Німеччина) мають достатньо 
насичений, гармонійний, характерний смак, але гіркуватий вторинний 
присмак. Мармеладні часточки «Makarena» (ТМ «Boogie», Gunz, Mäder, 
Австрія), мармелад желейний «Калейдоскоп» (ТМ «Sladko», ПВТФ «Кріоліт-
Дніпро» м. Дніпропетровськ) та жувальний мармелад (ТМ «HARIBO», 
«Haribo omeh & Co KG», Німеччина, імпортер ТОВ «Холдинг Лінде»,  
м. Київ) мають насичений, нехарактерний, дуже солодкий смак та присмак 
добавок. 

Як зазначено вище, досліджувані зразки мармеладних виробів є 
желейно-фруктовими, желейними та збивними, на основі драглеутворювачів 
у поєднанні з желювальним фруктово-ягідним пюре, збитими з додаванням 
яєчного білка. Згідно з ДСТУ 4333:2004 термін придатності даних видів 
мармеладу становить 3 місяці, а для глазурованого – 4 місяці, але виробники 
дають зовсім іншу інформацію (табл. 7.8). 

На основі отриманих даних побудуємо графік відхилення терміну 
придатності від норм ДСТУ 4333:2004 (рис. 7.12). 

Згідно з вищенаведеним лише зразок мармеладу «Калейдоскоп» (ТМ 
«Sladko», м. Дніпропетровськ) відповідає вимогам ДСТУ 4333:2004 щодо 
терміну придатності продукту. Трохи перевищує норми мармелад «Веселі 
звірята» (АКП «Сладкий мир», м. Харків). Усі інші зразки значно завищили 
термін придатності виробів. Максимальний термін придатності (24 місяці) 
має зразок мармеладу «Trolli Dracula» («Trolli Iberica, S.A», Іспанія). Це 
перевищує вимоги ДСТУ 4333:2004 в 6 разів. 

Для вирішення завдань підвищення якості, тобто скорочення частоти 
виникнення дефектів, з успіхом можуть застосовуватися статистичні методи 
підвищення якості. Зокрема, за їх допомогою можна прояснити ситуацію з 
розподілом дефектів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 7.11. Фігурна профілограма смаку зразків мармеладу 
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Таблиця 7.8 
Термін придатності мармеладу 

Досліджувані зразки 

Термін 
придатності 

(ДСТУ 
4333:2004), 

міс. 

Термін 
придатності 
(заявлений), 

міс. 

Перевищення 
вимог ДСТУ 
4333:2004,  

разів 

«Saftfrüchte», 
ТМ «Sugerland», 

Німеччина 
4 16 4 

«Saure früchte», 
ТМ «Sugerland», 

Німеччина 
3 16 5,3 

«Makarena», ТМ  
«Boogie», Австрія 

3 9 3 

«Веселі звірята», АКП 
«Сладкий мир»,  

м. Харків 
3 4 0,75 

«Калейдоскоп», 
ТМ «Sladko», 

м. Дніпропетровськ 
3 3 

Не 
перевищує 

«Trolli Dracula» «Trolli 
Iberica, S.A», Іспанія 

4 24 6 

«Золоті ведмежата» ТМ 
«HARIBO», Німеччина 

4 16 4 

«Лягушата» 
ТМ «Дон Мармелано», 

Туреччина 
4 14 3,5 

«Ведмежата» ТМ 
«Fruittella», Іспанія 

4 18 4,5 

«Африканці в танці» 
«Жувіленд», м. Донецьк 

4 9 2,5 

 
Часто більшість з них обумовлено незначним числом видів дефектів, 

викликаних деякими причинами. Таким чином, з'ясувавши причини появи 
нечисленних істотно важливих дефектів, можна усунути майже всі дефекти, 
зосередивши зусилля на ліквідації саме цих причин і відклавши розгляд 
причин, що призводять до менш істотних дефектів. Такого роду проблеми 
можна успішно вирішувати за допомогою діаграм Парето [26]. 
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Рис. 7.12. Відхилення терміну придатності мармеладу від норм 
ДСТУ 4333:2004 

 
Діаграма Парето – інструмент, що дозволяє розподілити зусилля для 

вирішення виникаючих проблем та виявити основні причини, через які 
потрібно починати діяти. 

У 1897 р. італійський економіст В. Парето (1848-1923 рр.) 
запропонував формулу, яка свідчить, що блага розподіляються нерівномірно. 
Ця ж теорія була проілюстрована американським економістом М. Лоренцом 
у 1907 р. на діаграмі. Обидва вчених довели, що в більшості випадків 
найбільша частка благ (доходів) належить малій кількості людей. Д. Джуран 
застосував діаграму М. Лоренца у сфері контролю якості для класифікації 
проблем якості на нечисленні, але істотно важливі, та численні, але несуттєві, 
та назвав цей метод аналізом Парето. Він вказав, що в більшості випадків 
переважна кількість дефектів і пов'язаних із ними втрат виникають через 
відносно невелику кількість причин, проілюструвавши це за допомогою 
діаграми, яка отримала назву діаграми Парето. 

Основу діаграми Парето становить принцип 70/30, згідно з яким 30% 
причин призводять до 70% проблем, тому метою побудови діаграми є 
виявлення цих причин для концентрації зусиль щодо їх усунення. 

Діаграма Парето є наочним відображенням інформації, необхідної для 
того, щоб із численних впливаючих факторів вибрати ті, які, наприклад, з 
точки зору витрат мають найбільше значення. Дуже часто незначні причини 
обумовлюють найбільший вплив. Таким чином, з'ясувавши причини появи 
нечисленних істотно важливих дефектів, можна усунути майже всі втрати, 
зосередивши зусилля на ліквідації саме цих причин і відклавши поки розгляд 
причин, що призводять до інших численних несуттєвих дефектів. 
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У досліджуваних зразках мармеладних виробів зустрічаються різні 
дефекти. Таким чином, найбільш доцільною буде класифікація даних за 
видами дефектів. Розробимо контрольний лист для реєстрації даних із 
переліком видів дефектів, що зустрічаються у зразках. У ньому 
передбачається місце для графічної реєстрації даних (табл. 7.9). 

 
Таблиця 7.9 

Контрольний лист реєстрації даних за всіма показниками 
Дефекти Групи даних Разом 

Смаку //////////////////////////////////////… 81 
Запаху //////////////////////////////////////… 70 
Кольору //////////////////////////////////////… 62 
Консистенції //////////////////////////////////////… 75 
Форми //////////////////////// 23 
Поверхні /////////////////// 19 
Разом  330 

 
Побудуємо діаграму Парето (рис. 7.13): на осі абсцис відкладаємо дані 

графи 1 (табл. 7.10), а на осі ординат – графи 2.  
Вихідні дані для побудови діаграми представимо у вигляді таблиці. У 

першій графі якої вказуємо аналізовані фактори, у другій – абсолютні дані, 
що характеризують число випадків виявлення аналізованих чинників у 
розглянутий період, у третій сумарне число факторів за видами, у четвертій – 
їх процентне співвідношення і в п'ятій – підрахуємо кумулятивну суму 
починаючи з видів дефекту, яким відповідають максимальні суми втрат; їх 
загальну суму беруть за 100%. Розташуємо види дефектів в порядку убування 
суми втрат так, щоб в кінці стояли види, яким відповідають найменші суми 
втрат. 

 
Рис. 7.13. Діаграма Парето за типами дефектів 
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Таблиця 7.10 
Вихідні дані для побудови діаграми Парето 

Дефекти 
Кількість 
дефектів 

Накопичена 
сума 

кількості 
дефектів 

Відсоток  
кількості 

дефектів за 
кожною ознакою 
в загальній сумі 

Накопичений 
відсоток 

1. Смаку 81 81 25 25 
2. Консистенції 75 156 22 47 
3. Запаху 70 226 21 68 
4. Кольору 62 288 18 86 
5. Форми 23 311 8 94 
6. Поверхні 19 330 6 100 
Разом 330 – 100 – 

 
Побудовано стовпчастий графік, де кожному типу дефекту відповідає 

прямокутник (стовпчик), вертикальна сторона якого відповідає значенню 
кількості дефектів цього виду дефекту. На правій стороні графіка по осі 
ординат відкладаємо значення кумулятивного відсотка і викреслюємо криву 
кумулятивної суми (кумулятивного відсотка).  

Визначальною перевагою діаграми Парето є те, що вона дає 
можливість розгрупувати фактори на значні, тобто ті, які зустрічаються 
найбільш часто, і незначні, тобто зустрічаються відносно рідко [90]. 

Найбільш поширеним методом аналізу для контролю найважливіших 
факторів при використанні діаграми Парето є так званий АВС-аналіз.  

Суть аналізу зводиться до того, що з усіх типів дефектів виділяють 
групи дефектів за сумарним відсотком дефектів.  

Так, якщо кумулятивна сума браку становить від 60 до 75%, то це 
група А; від 5 до 10% – група С. Усі інші проміжні типи дефектів слід 
віднести до групи В. Класифікація всіх дефектів на групи А, В і С дозволяє 
виділити найбільш значущі дефекти, для яких потрібно запроваджувати 
заходи щодо недопущення. 

За співвідношенням відрізків кумулятивної кривої, що належать до 
груп А, В, С, здійснюється оцінка фактичного стану справ. Так, аналіз 
діаграми, зображеної на рис. 7.13, свідчить, що дефекти смаку та запаху 
становлять 63% суми втрат, тому відносимо їх до групи А. Група В охоплює 
дефекти кольору та консистенції, група С – форми та поверхні.  

Отже, з усунення дефектів смаку та запаху слід починати роботу із 
забезпечення якості. Побудуємо діаграми для кожного з цих показників.  

Серед дефектів смаку експерти виділили наявність стороннього 
присмаку, негармонійність, нехарактерність, нудотно-солодкий та порожній 
смаки. Вихідні дані для побудови діаграми наведено в табл. 7.11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 185

Таблиця 7.11 
Вихідні дані для побудови діаграми Парето за дефектами смаку 

Дефекти смаку 
Кількість 
дефектів 

Накопичена 
сума 

кількості 
дефектів 

Відсоток  
кількості 

дефектів за 
кожною ознакою 
в загальній сумі 

Накопичений 
відсоток 

Наявність 
стороннього 
присмаку 34 34 42 42 
Нудотно-
солодкий смак 17 51 21 63 
Негармонійність 15 66 18 81 
Нехарактерність 11 77 13 94 
Порожній смак 5 82 6 100 
Разом  81 - 100 - 

 
Згідно з даними рис. 7.14 наявність стороннього присмаку у мармеладі 

складає 42% дефектів, тому, в першу чергу, потрібно усунути саме цей 
дефект. Він може бути наслідком використання синтетичних добавок. 

 

            
 

Рис. 7.14. Діаграма Парето за дефектами смаку 
 

До дефектів запахів належить нехарактерність, інтенсивність та 
наявність стороннього запаху (табл. 7.12). 
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Таблиця 7.12  
Контрольний лист реєстрації даних за дефектами запаху 
Дефекти запаху Групи даних Разом 

Інтенсивність ///////////////////////////////////////////// 49 
Наявність стороннього запаху ///////////// 13 
Не характерність ///////// 8 
Разом  70 

 
Вихідні дані для побудови діаграми наведено в табл. 7.13. 
Діаграму Парето за дефектами запаху зображено на рис. 7.15. 
 

Таблиця 7.13 
Вихідні дані для побудови діаграми Парето за дефектами запаху  

Дефекти запаху 
Кількість 
дефектів 

Накопичена 
сума 

кількості 
дефектів 

Відсоток 
кількості 

дефектів за 
кожною 

ознакою в 
загальній сумі 

Накопичений 
відсоток 

Інтенсивність 49 49 70 70 
Наявність 
стороннього 
запаху 13 62 18 88 
Нехарактерність 8 70 12 100 
Разом  70 - 100 - 

 
Таким чином, за допомогою діаграм Парето встановлено, що серед усіх 

виявлених у результаті досліджень дефектів 63% складають дефекти смаку та 
запаху. А з них, у свою чергу, виділяють наявність стороннього запаху, 
нудотно-солодкий та порожній смаки, а також дуже інтенсивний запах. Ці 
дефекти потрібно усунути насамперед для збільшення рівня якості 
мармеладних виробів. 

Крім того, проведено дослідження, яке має на меті виявлення 
пріоритетів ризику у процесі виготовлення продуктів із використанням 
FMEA-аналізу та розроблення коригувальних заходів для зменшення цих 
пріоритетів. 

За основу визначення пріоритетів ризику візьмемо метод FMEA-
аналізу (Failure Mode and Effects Analysis). Метод FMEA застосовують на 
ранніх стадіях планування і створення як продукції, так і виробничих 
процесів. Це один із найбільш ефективних методів аналітичної оцінки 
результатів конструкторської діяльності, процесів (у тому числі  
випробувань) на таких найважливіших стадіях життєвого циклу продукції, як 
її створення і підготовка до виробництва.  
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Прогнозування дефектів і попередження їх появи на етапі створення 
нового продукту на основі теорії проб та помилок є важливим завданням 
цього методу. Він націлений на впровадження якості продукції, тому має 
застосовуватися як можна раніше, до початку виробництва. Даний метод 
спочатку застосовується в основному при конструюванні та створенні 
процесів у всіх технічних сферах, також він визначає технічний рівень 
продукції з точки зору запобігання помилкам, тобто виявлення потенційних 
помилок і оцінки тяжкості наслідків для замовника (зовнішньої сторони), 
усунення помилок або зменшення ступеня їх впливу на якість. 

 
Рис. 4.15. Діаграма Парето за дефектами запаху 

 
Метод FMEA дозволяє виявити потенційні невідповідності, їх причини 

та наслідки, оцінити ризик підприємства і вжити заходів для усунення або 
зниження небезпеки. 

Цей метод дозволяє виключити помилки на ранній стадії створення 
продукції та процесів і виходить, насамперед, з їх деталізації та жорсткого 
обліку всіх виконуваних функцій. Він має значну ефективність при створенні 
конкурентоспроможної продукції в короткі терміни і значно економить час і 
кошти. Застосування методу FMEA виключає помилки та пов'язані з ними 
відмови, а отже, позбавляє від значних витрат на усунення невідповідностей. 

Етапи проведення FMEA-аналізу: 
1. Побудова компонентної, структурної, функціональної та потокової 

моделей об'єкта аналізу. 
2. Дослідження моделей. 
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Із метою проведення дослідження сформовано групу експертів, яка 
визначала показники якості для мармеладних виробів. 

На рис. 7.16 відображено визначення параметрів ризиків мармеладу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.16. Ризики за умов застосування FMEA-аналізу мармеладних виробів 

 
Виходячи з наведеної схеми й результатів експертних оцінок, складемо 

таблицю аналізу об'єкта даного дослідження, а також розрахуємо параметри 
ризику споживача RPZ, що показує, в яких співвідношеннях перебувають 
причини виникнення дефектів. Дані наведено в табл. 7.14 [98]. 

Згідно з даними табл. 4.15 що під час виготовлення мармеладних 
виробів дефекти з найбільшим пріоритетом ризику є в пюре та барвниках. 
Найбільше значення показника RPZ має такий потенційний дефект, як вміст 
синтетичних барвників, що перевищує встановлені норми. 

Очевидно, цей дефект характеризується доволі високим параметром 
важкості для споживача (4 з 10 можливих), виникає у 90% випадків та є 
певним прихованим дефектом, який розпізнається лише в 10%. 

 
Таблиця 7.14 

FMEA-аналіз мармеладних виробів 
 

Ком-
понент 

Потенцій-
ний дефект 

Потенційні 
причини 

Потенційні 
наслідки 

Контроль 

Показники 
ризику 

В А Е 
RP
Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ю

ре
 

Вміст ніт-
ратів, що 
перевищує 
встановлю-
ні норми 

Викорис-
тання ніт-
ратів під 
час виро-
щування 
рослинної 
сировини 

Потраплян-
ня до ор-
ганізму, от-
руєння, за-
хворювання 

Санітарно-
епідеміоло
гічна 
експерт-
тиза 

6 8 1 48 

 

Параметри визначення ризиків за умов застосування 
FMEA-аналізу мармеладних виробів 

Параметр 
частоти 

виникнення 
А 

Параметр 
імовірності 

невиявлення 
Е 
 

Параметр 
важкості 

наслідків для 
споживача 

В 
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продовження табл. 7.14 

 

Вміст важ-
ких мета-
лів, який 
перевищує 
встанов-
лені норми 

Неблагона-
дійний ре-
гіон похо-
дження си-
ровини 

Потраплян-
ня до ор-
ганізму, от-
руєння, за-
хворювання 

Санітарно
-епідемі-
ологічна 
експерт-
тиза 

4 8 8 256 

Наявність 
патогенних 
мікрооргані-
змів 

Відсутність 
мікробіо-
логічних 
лаборатор-
них дослі-
джень 

Потрап-
ляння до ор-
ганізму, ін-
фекційне за-
хворювання 

Лабора-
торний 

4 2 1 8 

Ц
ук

ор
 

Надмірний 
вміст 
цукру 

Порушення 
рецептури 

Зниження 
органолепти-
чних власти-
востей, погі-
ршення стану 
здоров’я спо-
живача 

Органоле-
птичний, 
лаборато-
рний 2 4 1 8 

Б
ар

вн
ик

и 

Вміст син-
тетичних 
барвників, 
що переви-
щує встано-
влені норми 

Порушення 
рецептури 

Зниження 
органолепти-
чних власти-
востей, хар-
чове отру-
єння, захво-
рювання 

Органоле-
птичний, 
лаборато-
рний 4 9 8 288 

А
ро

м
ат

из
ат

ор
и Вміст син-

тетичних 
аромати за-
торів, що 
перевищує 
встанов-
лені норми 

Порушення 
рецептури 

Зниження 
органолепти-
чних власти-
востей, хар-
чове отру-
єння, захво-
рювання 

Органоле-
птичний, 
лаборато-
рний 3 8 8 192 

Л
им

он
на

 
ки

сл
от

а 

Надмірний 
вміст ли-
монної ки-
слоти 

Порушення 
рецептури 

Зниження 
органолепти-
чних власти-
востей, 
подразнення 
слизової 
оболонки 

Органоле-
птичний, 
лаборато-
рний 2 5 1 10 
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Іншим дефектом із високим пріоритетом ризику в досліджуваному 
товарі є вміст важких металів, який перевищує встановлені норми. Цей 
дефект дуже часто виникає та рідко розпізнається. Також дефектом, який має 
високий пріоритет ризику, є вміст синтетичних ароматизаторів, що 
перевищує встановлені норми. Але, на відміну від попереднього дефекту, він 
має нижчий параметр важкості наслідків для споживача та параметр частоти 
виникнення. 

Такі потенційно можливі дефекти, як вміст нітратів у пюре, що 
перевищує встановлені норми, наявність патогенних мікроорганізмів, 
надмірний вміст цукру та лимонної кислоти також мають важкі наслідки для 
здоров’я людини, але дуже рідко їх не розпізнають. Тому їх відносять до 
групи середнього (48) та малого (8 та 10) ризику. 

Виходячи з виконаних розрахунків, розробимо коригувальні заходи 
щодо кожного з потенційно можливих дефектів із групи значного ризику 
(табл. 7.15).  

Дефекти з найвищим показником RPZ підлягають коригувальним 
заходам у першу чергу. 

Розрахунки свідчать, що після запровадження розроблених 
коригувальних заходів значно зменшуються пріоритети ризику. Так, 
імовірність харчового отруєння синтетичними барвниками та 
ароматизаторами зменшується з високого рівня (288 та 256) до середнього 
(108 та 48), низького (36 та 24), або навіть до 1. Крім того, ці заходи 
практично ідентичні для всіх дефектів. 

Таблиця 7.15 
Коригувальні заходи для зменшення пріоритетів ризику  

в мармеладних виробах 

Потенційний 
дефект 

Показники 
ризику фактичні 

Коригувальні 
заходи 

Показники ризику 
після 

коригувальних 
заходів 

В А Е RPZ В А Е RPZ 

Вміст 
синтетичних 
барвників, що 
перевищує 
встановлені 
норми 

4 9 8 288 

Розробка методів 
ідентифікації 
барвників 

4 9 3 108 

Запровадити 
багаторівневу 
систему 
контролю якості 

4 9 0 36 

Використання 
натуральних 
барвників 

1 0 0 1 
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продовження табл. 7.15 

Вміст важких 
металів, який 
перевищує 
встановлені 
норми 

4 8 8 256 

Придбати 
обладнання для 
виявлення 
дефекту 

4 4 0 16 

Закуповувати 
органічну 
сировину 

4 0 8 32 

Мати власне 
господарство 

4 0 0 4 

Вміст 
синтетичних 
ароматизаторів, 
що перевищує 
встановлені 
норми 

3 8 8 192 

Розробка методів 
ідентифікації 
ароматизаторів 

3 8 3 48 

Запровадити 
багаторівневу 
систему 
контролю якості 

3 8 0 24 

Використання 
натуральних 
ароматизаторів 

1 0 0 1 

 
Найбільш раціональним є використання натуральної сировини при 

виробництві мармеладних виробів. Щоб знизити ризик потрапляння до 
організму важких металів, потрібно закуповувати органічну сировину, бо 
створення власного виробництва сировини потребує додаткових коштів та 
значного часу для вирощування. 

Прагнення до здорового способу життя набирає сили. Населення 
високорозвинутих індустріальних країн особливо відкрите до всього, що 
робить людей здоровими. На цій хвилі харчова індустрія починає 
переорієнтовуватися на виробництво продуктів харчування з новими 
якостями, що поліпшують здоров'я. Відмітною ознакою якості під час 
виробництва продуктів має бути використання тільки натуральних, 
екологічно чистих інгредієнтів, які відповідали б найсуворішим медичним 
вимогам. Як показали дослідження, основними споживачами мармеладних 
виробів є діти. Це означає, що контролю якості продуктів необхідно 
приділяти особливу увагу. 

 
7.3. Формулювання висновків щодо якості досліджуваних зразків 
мармеладу 
 
Завершуючи дослідження, необхідно перейти до 5 етапу, окрема, 

формулювання висновків. 
Встановлено, що експертиза відіграє велику роль у забезпеченні 

споживачів якісними продуктами харчування, у тому числі мармеладом. За 
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допомогою експертизи можна визначити всі недоліки товару, які 
безпосередньо впливають на якість мармеладу. 

Досліджено якість зразків мармеладу. Визначено, що з усіх зразків 
лише упаковка мармеладу «Веселі звірята», АКП «Сладкий мир», ТОВ 
«Інтермаркет» (м. Харків) має правильне повне маркування.  

На упаковці мармеладу желейного ТМ «Sladko», ПВТФ «Кріоліт-
Дніпро» (м. Дніпропетровськ) немає зазначення про ГМО, стерта дата 
виготовлення та номер партії. Хоча згідно із Законом України  «Про захист 
прав споживачів» маркування має зберігатися протягом усього допустимого 
терміну використання товару. Для цього способи нанесення і виготовлення 
етикеток (ярликів, табличок) мають ураховувати особливості товару і 
забезпечувати необхідну якість зображення. 

На упаковці жувального мармеладу «Trolli Dracula», «Trolli Iberica, 
S.A» (Іспанія, імпортер ТОВ «Градан», м. Київ) не зазначений нормативний 
документ, згідно з яким продукт був виготовлений, також не вказано, які 
саме ароматизатори використано при виробництві мармеладу. 

На зразку жувального мармеладу «Золоті ведмежата», ТМ «HARIBO», 
«Haribo omeh & Co KG» (Німеччина, імпортер ТОВ «Холдинг Лінде»,  
м. Київ), як і в зразку мармеладу «Лягушата», ТМ «Дон Мармелано», Saadet 
Gita (Туреччина, на замовлення ТОВ «Свит Стар», м. Москва) інформація 
про продукт українською мовою нанесена дуже дрібним шрифтом фарбою, 
яка швидко витирається. Це не дає можливості прочитати інформацію. Також 
відсутній нормативний документ, згідно з яким виготовлений товар.  

Досліджені зразки мармеладу містять значну кількість харчових 
добавок, що може значно обмежувати коло їх споживачів. Однак інформація 
щодо вмісту добавок наводиться і має бути застереженням для споживачів. 

Визначено код товару за УКТ ЗЕД зразків мармеладу: 1704 90 65 00 – 
кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, включаючи фруктову пасту 
(мармелад) у вигляді кондитерських виробів із цукру. 

Здійснено органолептичну оцінку якості мармеладних виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва. Найкращі органолептичні 
характеристики має зразок № 2 – Мармеладні кульки «Saure früchte»  
(ТМ «Sugerland», Mederer Sübwaren vertriebs GmbH, Fürth, Німеччина). Трохи 
нижчу оцінку (4,25 бала) отримали зразки № 1 – Мармеладні кульки 
«Saftfrüchte» (ТМ «Sugerland», Mederer Sübwaren vertriebs GmbH, Fürth, 
Німеччина), № 4 – Мармелад «Веселі звірята» (АКП «Сладкий мир», ТОВ 
«Інтермаркет» м. Харків), № 6 – Жувальний мармелад «Trolli Dracula» 
(«Trolli Iberica, S.A», Іспанія, імпортер ТОВ «Градан», м. Київ) та № 10 – 
Жувальний мармелад «Африканці в танці» (ТМ «Жувіленд», АТ 
«Кондитерська фабрика «А.В.К.», м. Донецьк). Недоліком зразка № 1 є 
гіркуватий вторинний смак та дещо щільна консистенція, № 4 – дуже 
солодкий смак, недостатньо щільна консистенція та злегка волога поверхня, 
№ 6 – занадто солодкий смак та те, що мармелад прилипає до зубів, зразка  
№ 10 – присмак добавок та занадто яскравий колір, якщо брати до уваги те, 
що на упаковці зазначено використання натуральних барвників. 
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Більш низьку оцінку отримали зразки № 3 – Мармеладні часточки 
«Makarena» (ТМ «Boogie», Gunz, Mäder, Австрія), № 5 – Мармелад желейний 
«Калейдоскоп» (ТМ «Sladko», ПВТФ «Кріоліт-Дніпро» м. Дніпропетровськ) 
та № 7 – Жувальний мармелад (ТМ «HARIBO», «Haribo omeh & Co KG», 
Німеччина, імпортер ТОВ «Холдинг Лінде», м. Київ). Зразки № 3 та № 5 
мали насичений, нехарактерний смак, присмак добавок, дуже інтенсивний 
запах та липку консистенцію та отримали відповідно 3,75 та 3,34 бала. Зразок 
№ 7 мав порожній невиражений смак, дуже яскравий колір та занадто щільну 
резинову консистенцію.  

Найгірші органолептичні показники якості має зразок № 8 – Мармелад 
«Лягушата» (ТМ «Дон Мармелано», Saadet Gita, Туреччина (на замовлення 
ТОВ «Свит Стар», м. Москва). Цей зразок має невизначений дуже насичений 
смак із присмаком добавок, занадто інтенсивний неприємний запах 
ненатуральних добавок, дуже жорстку консистенцію, а форма цього зразка 
має нечіткі контури та не відповідає назві мармеладу. Саме тому він отримав 
2,42 бала. 

Лише зразок мармеладу «Калейдоскоп» (ТМ «Sladko»,  
м. Дніпропетровськ) відповідає вимогам ДСТУ 4333:2004 щодо терміну 
придатності продукту. Трохи перевищує норми мармелад «Веселі звірята» 
(АКП «Сладкий мир», м. Харків). Усі інші зразки значно завищили термін 
придатності виробів. Максимальний термін придатності (24 місяці) має 
зразок мармеладу «Trolli Dracula» («Trolli Iberica, S.A», Іспанія). Це 
перевищує вимоги ДСТУ 4333:2004 в 6 разів. 

Для вирішення завдань підвищення якості, тобто скорочення частоти 
виникнення дефектів, з успіхом можуть застосовуватися статистичні методи 
підвищення якості. Запропоновано такого роду проблеми вирішувати за 
допомогою діаграм Парето. 

Із використанням діаграм Парето встановлено, що серед усіх виявлених 
у результаті досліджень дефектів 63% складають дефекти смаку та запаху. Із 
них виділено наявність стороннього запаху, нудотно-солодкий та порожній 
смаки, а також дуже інтенсивний запах. Ці дефекти необхідно усунути 
насамперед для збільшення рівня якості мармеладних виробів. 

Таким чином, методологія дослідження якості харчових продуктів 
відіграє значну роль у створенні високоякісних товарів. Заздалегіть, 
економічний розквіт країни можливий лише за умови підйому ефективності 
виробництва, зниження собівартості продукції, випуску високоякісних 
товарів, котрі повністю задовольняли б потреби споживача на внутрішньому 
і зовнішньому ринках. Якщо цього не буде досягнуто, то ми завжди 
інвестуватимемо чужу економіку і будемо жити за найнижчими життєвими 
стандартами. 

А досягти високої якості продукції можна тоді, коли фахівці 
виробничих підприємств і торгівлі переймуться розумінням того, що 
вкладання капіталу у виробництво товарів високої якості сприяє швидкому 
розвитку економіки, підвищенню її ефективності не лише на мікро-, а й на 
макрорівні. 
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РОЗДІЛ 8 
 

НАУКОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ:  
ЗМІСТ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ 

 
8.1. Організація дослідної роботи  

 
Завершальний етап наукового дослідження – логічне і послідовне 

викладення його результатів. Науковий результат – це нове знання, здобуте в 
процесі фундаментального чи прикладного наукового дослідження. Щоб 
ввести нові знання в науковий обіг, їх треба зробити надбанням фахівців 
відповідної галузі науки, оприлюднити. Для цього результати дослідження за 
певними правилами оформлюються у вигляді наукових документів, 
основними формами яких є: курсова чи дипломна (дипломна магістерська) 
робота, дисертація, монографія, стаття, наукова доповідь. Результати 
наукових досліджень узагальнюються також у підручниках і навчальних 
посібниках, звітах про науково-дослідну роботу, методичних і практичних 
матеріалах. 

До наукових результатів пред'являються вимоги, пов'язані з такими 
категоріями, як: актуальність, наукова новизна, достовірність, теоретична і 
практична значущість. 

Актуальність наукового результату означає важливість його для науки 
і практики, наукова новизна характеризує особистий внесок автора у 
вирішення досліджуваної проблеми. Виділяють три ступеня наукової 
новизни результатів дослідження: 

1) принципово нові в даній галузі знання (уперше здійснено..., 
розроблено..., визначено..., формалізовано...); 

2) науковий результат розширює або доповнює відомі теоретичні чи 
практичні положення, вносить у них нові елементи (удосконалено...); 

3) науковий результат конкретизує, уточнює відомі положення, 
поширює відомий метод на новий клас об'єктів або явищ (дістало 
подальшого розвитку...). 

Достовірність наукових результатів залежить від повноти та якості 
інформаційної бази дослідження, коректності застосування методів аналізу; 
точності виконаних розрахунків; однозначності трактування результатів.  

Теоретична значущість визначається тим, що дає результат 
дослідження для науки і подальшого її розвитку, практична – де і яким 
чином результати можна використати на практиці. 

Самостійна робота є невід'ємною складовою освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі. 

Основними завданнями самостійної роботи є: 
формування якостей, знань, умінь і навичок; 
розвиток і поглиблення професійних, наукових і практичних інтересів. 
Самостійна робота передбачає: 
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самоаналіз щодо повноти відображення наукової новизни у фахових 
виданнях; 

самоаналіз щодо виконання вимог вищої школи до змісту дослідної 
роботи; 

самоаналіз щодо виконання вимог вищої школи до оформлення 
наукової роботи та автореферату; 

підготовку автореферату за темою дослідження; 
підготовку доповіді, ілюстративного матеріалу за темою дослідження; 
створення презентації за темою дослідження; 
виділення кваліфікаційних ознак наукової роботи; 
підготовку документів, що подаються з науковою роботою та 

авторефератом. 
Організація і контроль перебігу та змісту навчальної самостійної 

роботи та її результатів здійснюється відповідно до графіків контролю 
самостійної роботи. Основною формою контролю самостійної роботи є 
поточний контроль виконання планів навчально-дослідних завдань. 

Одержання наукових результатів, оформлених у вигляді наукової 
роботи, має свої принципи, методи, техніку і технологію. Виконання 
наукової роботи рекомендується розділити на етапи (рис. 8.1).  
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Рис. 8.1. Етапи виконання наукової роботи 

Вивчення методичних вказівок до виконання наукових робіт  

Вибір та закріплення теми наукової роботи  

Отримання завдання на виконання наукової роботи  
у наукового керівника і консультанта 

Затвердження  завдання на виконання наукової роботи  

Робота з літературними джерелами, добір практичних матеріалів  
за темою наукової роботи,  

проведення самостійних досліджень показників властивостей товарів 
тощо  

Написання розділів наукової роботи і  
представлення їх на перевірку науковому керівнику і консультанту  

згідно із затвердженим графіком 

Оформлення наукової роботи і  
представлення її науковому керівнику і консультанту для 

остаточної перевірки 

Переплетення наукової роботи   

Підписання наукової роботи у консультанта,  
а потім у наукового керівника  

Отримання відгуку наукового керівника на наукову роботу  

Отримання допуску до захисту наукової роботи  

Направлення наукової роботи на зовнішнє рецензування 

Підготовка наукової роботи до захисту 
(підготовка доповіді, презентації тощо)  

Публічний захист наукової роботи  
на засіданні комісії  

1 етап 

2 етап 

3 етап 

4 етап 

10 етап 

5 етап 

6 етап 

7 етап 

8 етап 

9 етап 

11 етап 

12 етап 

13 етап 

14 етап 
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Для дослідника-початківця важливо не тільки добре знати основні 
положення, характерні для наукової роботи як кваліфікаційної роботи, але і 
мати хоча б загальне уявлення про методологію наукової творчості. Їм 
передусім не вистачає досвіду в організації своєї роботи, використанні 
методів наукового пізнання і застосуванні логічних законів та правил.  

Авторитет науковця визначається насамперед результатами його праці, 
ерудицією та кваліфікацією.  

Під ерудицією розуміють широке і глибоке знання не тільки тієї галузі 
науки, в якій працює дослідник, але і суміжних. Найбільш достовірні та міцні 
знання здобуваються із першоджерел. Дослідник піддає їх критичному 
аналізу, творчій переробці, систематично використовує у своїй діяльності.  

Кваліфікація дослідника – це поєднання ерудиції та його творчих 
навичок у проведенні теоретичної та експериментальної роботи.  

Відсутність ерудиції здебільшого призводить до «кустарщини» і 
фабрикації різних схем на недостатньо перевірених і не проаналізованих 
глибоко матеріалах, до повторення у гіршому варіанті раніше зробленого 
іншими.  

Дослідник, маючи широку ерудицію та творчі навички, здатен 
критично осмислювати наукову інформацію, оцінювати її переваги і 
недоліки, «нестандартно» мислити, знаходити власні рішення, висувати нові 
наукові ідеї, вміти працювати з науковими приладами, комп'ютерною 
технікою, проводити самостійно експеримент, накопичувати й аналізувати 
необхідні факти, узагальнювати їх, систематизувати, теоретично пояснювати, 
оформлювати у вигляді наукових звітів, статей, доповідей, патентів, володіти 
навичками наукової організації творчої праці. 

Тематика наукових робіт повинна бути актуальною, відповідати 
сучасному стану та перспективам розвитку науки і техніки.  

Важливо, щоб тема наукової роботи була актуальною для того 
підприємства, на матеріалах якого будуть проведені дослідження, 
враховувала наукові інтереси студента та накопичені ним теоретичні знання. 

Теми наукової роботи можуть пропонуватися підприємствами.  
Керівник і науковий консультант наукової  роботи:  
рекомендують необхідну основну й додаткову літературу, довідкові та 

інші джерела за темою; 
допомагають в організації виконання експериментальних досліджень за 

темою; 
проводять систематичні консультації; 
перевіряють дотримання графіка виконання наукової роботи. 
Дослідження по науковій роботі здійснюються в лабораторіях (із 

наданням дослідику відповідного робочого місця), а також в установах, за 
матеріалами яких виконується робота. 

Завершена наукова робота, підписана дослідником і науковим 
консультантом, подається науковому керівнику. Після схвалення роботи 
науковий керівник підписує її і разом із письмовим відзивом подає 
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завідувачу кафедри. У відзиві надається характеристика виконаної роботи і 
рекомендація щодо її захисту.  

Завідувач кафедри на підставі цих документів вирішує питання про 
допуск до захисту, роблячи відповідний запис у науковій роботі. 

Зовнішня рецензія, що надається на наукову роботу в письмовому 
вигляді, має містити: 

висновки щодо актуальності та практичної значущості виконаної 
роботи; 

характеристику відповідності змісту роботи завданню на її виконання, 
повноти розкриття теми наукової роботи; 

висновки щодо використання в роботі сучасних методів та методологій 
дослідження; 

оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій по роботі щодо 
використання одержаних результатів; 

оцінку наукової роботи щодо її оформлення, стилю та грамотності 
викладення матеріалу тощо; 

висновок про відповідність наукової роботи вимогам, що 
пред'являються до таких робіт, про можливість допущення її до захисту.  

 
8.2. Вимоги до публікації результатів наукової роботи 
 

Будь-яке наукове дослідження від творчого задуму до кінцевого 
оформлення наукової праці здійснюється індивідуально. Проте можна 
визначити і деякі загальні методологічні підходи до його проведення, що 
прийнято називати вивченням у науковому сенсі.  

Сучасне науково-теоретичне мислення намагається дійти до суті явищ і 
процесів, які вивчаються. Це стає можливим за умови цілісного підходу до 
об'єкта вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку, тобто 
застосування історичного аспекту.  

Відомо, що нові наукові результати і раніше накопичені знання 
перебувають у діалектичній взаємодії. Краще і прогресивне із старого 
переходить у нове і надає йому сили та дієвості. Іноді забуте старе знову 
відроджується на новому науковому підґрунті та набуває немов би другого 
життя, але в іншому, більш досконалому вигляді.  

Вивчати в науковому сенсі – це означає бути науково об'єктивним. Не 
можна відкидати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм 
практичне застосування. У науці мало встановити якийсь новий науковий 
факт, важливо дати йому пояснення з позицій сучасної науки, з'ясувати його 
загально пізнавальне, теоретичне або практичне значення.  

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – завжди творчий 
процес, основу якого становить задум ученого, його ідея. У філософському 
визначенні ідея являє собою продукт людської думки, форму відображення 
дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення і наукового знання 
тим, що в ній не тільки відображено об'єкт вивчення, але і міститься 
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усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного перетворення 
дійсності.  

Ідеї народжуються із практики, спостереження навколишнього світу і 
потреб життя. У їх основу покладено реальні факти і події. Життя висуває 
конкретні завдання, але не завжди одразу знаходяться продуктивні ідеї для їх 
вирішення. Тоді на допомогу приходить здатність дослідника пропонувати 
новий, зовсім незвичний аспект розгляду завдання, яке довго не могли 
вирішити за звичайних підходів до справи.  

Актуальність теми – не просто зміна уявлення про об'єкт дослідження 
шляхом строгого обґрунтування – це якісний стрибок думки за межі 
сприйнятих почуттями даних і перевірених рішень. Нові ідеї можуть 
виникати під впливом парадоксальних ситуацій, коли виявляється незвичний, 
неочікуваний результат, який надто розходиться із загальноприйнятими 
положеннями науки – парадигмами. При цьому одержання нових знань 
відбувається за такою схемою: парадигма – парадокс – нова парадигма. 
Можна стверджувати, що розвиток науки – це зміна відмінних парадигм, 
методів, стеореотипів мислення. Перехід від однієї парадигми до іншої не 
піддається логічному опису, бо кожна з них відкидає попередню і несе 
принципово новий результат дослідження, який не можна логічно вивести із 
відомих теорій. Особливу роль тут відіграють інтуїтивні механізми 
наукового пошуку, які не ґрунтуються на формальній логіці.  

Розвиток ідеї до стадії вирішення завдання звичайно здійснюється як 
плановий процес наукового дослідження. Хоча в науці й відомі випадкові 
відкриття, проте тільки планове, добре обладнане сучасними засобами 
наукове дослідження дає змогу розкрити і глибоко пізнати об'єктивні 
закономірності в природі. Згодом відбувається процес продовження цільової 
та загальноідейної обробки первинного задуму, уточнення, зміни, 
доповнення і розвитку накресленої схеми дослідження з використанням 
різних методів пізнання.  

Методи дослідження – це сукупність прийомів чи операцій 
практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих 
вирішенню конкретної задачі. Фактично різниця між методом та теорією має 
функціональний характер: формуючись як теоретичний результат 
попереднього дослідження, метод виступає вихідним пунктом та умовою 
майбутніх досліджень [89].    

У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:  
1) емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;  
2) теоретичний – досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).  
 Згідно з цими рівнями загальні методи пізнання можна поділити на три 

групи, межі між якими визначені приблизно:  
методи емпіричного дослідження;  
методи, використовувані на емпіричному та теоретичному рівнях;  
методи теоретичного дослідження.  
Спостереження – це систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта.  
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При підтвердженні наукового результату практикою необхідний збіг 
виведених із теорії положень з явищами, які спостерігаються у практичних 
ситуаціях.  

 
 
8.3. Вимоги до оформлення наукової дослідної роботи 
 
8.3.1. Загальні вимоги 
 
Наукова робота оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 3008-95. 

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення. 

Наукова робота має бути виконана машинописним (за допомогою 
друкарської машинки) або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) 
способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). 
Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм, кількість рядків на сторінці – не більше 
тридцяти. Можна також використати папір форматів у межах від 203×288 до 
210×297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.  

Текст роботи необхідно друкувати із використанням текстового 
редактора Word, розмір шрифту 14 пунктів із полуторним міжрядковим 
інтервалом (22 пт)., залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – 10, 
верхнє – 20, нижнє – 20 мм. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 
роботи і дорівнювати п’яти знакам  (1,25 см). 

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої 
жирності. Щільність тексту дипломної магістерської роботи має бути 
однаковою. 

Окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки слід вписувати в текст 
роботи чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому 
щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного 
тексту. 

Друкарські помилки, описки та графічні неточності, які виявилися в 
процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або 
зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 
виправленого тексту (фрагмента рисунка) машинописним способом. 
Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати 
формату А4 (мають бути розрізаними). Їх включають до загальної нумерації 
сторінок дипломної роботи і розмішують, як правило, в додатках. 

Текст основної частини наукової роботи поділяють на розділи, 
підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин наукової роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 201

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 
літерами симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 
складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацу і набирають у розрядку, в підбір до тексту. У кінці 
заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 
повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 
До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі 
сторінки зазначених структурних елементів роботи підлягають нумерації за 
загальними правилами [89-93]. 

 
8.3.2. Нумерація 
 
Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці, 

формули нумеруються арабськими цифрами без знака №. 
Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки 
не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому 
верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, 
вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового 
номера. Усі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, 
нумеруються звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не 
можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ».  

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не 
ставиться. З нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставиться крапка. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад, 
«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться 
заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
ставиться крапка. У кінці номера має стояти крапка, наприклад, «1.3.2.» 
(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 
наводиться заголовок пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими самими 
правилами, як і пункти. 
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Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) та таблиці 
необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на 
окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 
Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, 
враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 
згадування в тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового 
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Рис. 1.2.» 
(другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні 
підписи розміщують послідовно, під ілюстрацією. Якщо в розділі роботи 
подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією (за 
винятком таблиць, наведених у додатках) у межах розділу. У правому 
верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис 
«Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, 
«Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу.  

Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують згідно з викладеними вище 
правилами.  

Якщо частина таблиці переноситься на наступний аркуш (сторінку), її 
тематичний заголовок не повторюють, а пишуть слова: «Продовження 
таблиці» і вказують її номер, наприклад, «Продовження таблиці 1.2». 

Формули та рівняння в роботі нумерують у межах розділу. Номер 
формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера 
формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, «(1.3)» – третя 
формула першого розділу. 

Якщо в роботі одна формула або рівняння, їх нумерують згідно з 
викладеними вище правилами. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші 
формули нумерувати не рекомендується.  

Примітки до тексту і таблиць, у яких наводять довідкові та 
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо є 
одна примітка, то її не нумерують. Слово «Примітка» друкують із великої 
літери з абзацного відступу в розрядку. Після слова «Примітка» ставлять 
крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.  

Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» 
ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої 
літери подають тексти примітки, наприклад: 

Примітки: 
1. ... 
2. ... 
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8.3.3. Ілюстрації 
 
Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. 
Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 
Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 
1) найменування графічного сюжету, що позначається скороченим 

словом «Рис.»; 
2) порядковий номер ілюстрації, який указується без знака «№» 

арабськими цифрами; 
3) тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 

стислою характеристикою зображеного; 
4) експлікація (пояснення), яка будується так: деталі сюжету 

позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. 
Експлікація не змінює загального найменування сюжету, а лише пояснює 
його. Наприклад: 

 
Рис. 1.4. Схема розміщення елементів касети: 

1 – розмотувач плівки; 
2 – сталеві ролики; 
3 – привідний валик; 
4 – опорні стояки.  

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, технічний 
рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

 
8.3.4. Таблиці 
 
Цифровий матеріал, як правило, подається у вигляді таблиць. Приклад 

побудови таблиці: 
Таблиця ______ 

(номер) 
Назва таблиці 

 
 

 
 

 

 
 

   

     
     
     

                              Боковик                                Графи (колонки) 
                  (графа для заголовків рядків) 

 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та 

друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та її назву пишуть із 
великої літери. Назву не підкреслюють.  

Головка 

Заголовки 
граф 

Підзаголовки 
граф 

 Рядки 
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Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути стислим. Слід 
уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, зазначати 
одиниці виміру в тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих 
заголовків слова, що повторюються. 

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Слова, що повторюються, 
об'єднують у рубрики; слова, загальні для всіх заголовків рядків боковика, 
виносять у головку таблиці. 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – із 
маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, 
якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. 
Горизонтальні рядки граф, як правило, не нумерують. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким 
чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за 
годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна 
переносити на наступну сторінку. Таблицю з великою кількістю граф можна 
ділити на частини та розміщувати одну частину під іншою в межах однієї 
сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в 
першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, а в 
другому – боковик. 

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного 
слова, то його можна замінити лапками; якщо з двох або більше, то при 
першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а при наступному 
повторенні – лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, 
математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові 
або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставиться 
прочерк. 
 

8.3.5. Формули та рівняння 
 
При використанні формул та рівнянь слід додержуватися певних 

правил. 
Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках. 

Це стосується також і всіх нумерованих формул або рівнянь. Для економії 
місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна 
подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, 
що не мають самостійного значення, вписують усередині тексту. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами у круглих дужках 
біля правого поля сторінки без крапки між формулою та її номером. Номер, 
який не вміщується в рядку з формулою, переносять на наступний рядок 
нижче формули, на рівні останнього рядка. Номер формули-дробу подають 
на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів розташовують 
безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у 
формулі. Пояснення кожного символу і числового коефіцієнта подають із 
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нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де», 
після якого двокрапка не ставиться, а відразу пишеться перший символ і його 
розшифрування, наприклад: 

«Розрахунок вологості (Wф, %) здійснено за формулою 
 

                                      100×
−

=
c

cв
ф m

mm
W ,                                             (5.1) 

 
де mв – маса проби до висушування, г;  
     mс – маса проби після висушування до постійної маси, г». 

Рівняння та формули треба виділяти в тексті вільними рядками. До та 
після кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. 
Якщо формула не вміщується в одному рядку, можна перенести її частину на 
новий рядок після знаків: рівності (=), додавання (+), віднімання (-), 
множення (×) та ділення (:). Формули, що йдуть одна за одною й не розділені 
текстом, відокремлюють комою. 
 

8.3.6. Посилання на використані джерела та цитування 
 

У науквій роботі автор повинен давати посилання на джерела, 
матеріали або окремі результати з яких використані під час написання 
роботи.  

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 
списком використаних джерел і виділяти двома квадратними дужками, 
наприклад: «... у працях [1–7] ...». 

Цитати треба передавати точно із збереженням усіх особливостей 
першоджерела. Наприклад, цитата в тексті: «... понад 50 % готової продукції 
підприємство експортує в різні країни світу [90]».  

 
8.3.7. Перелік умовних позначень, термінів, скорочень, символів, 
одиниць  
 
Перелік слід розташовувати у дві колонки: ліворуч за алфавітом 

наводяться, наприклад, скорочення, а праворуч – їх детальна розшифровка. 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  
ПНЖК - поліненасичені жирні кислоти 
ФТВ - функціонально-технологічні властивості 
ВПЗ - вологопоглинача здатність 
ВУЗ - вологоутримуюча здатність 
ЖУЗ - жироутримуюча здатність 
ЯПБ - якісний показник білку  
КРАС - коефіцієнт різниці амінокислотного скору 
БЦ - біологічна цінність білку 
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8.3.8. Список використаних джерел 
 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 
пропозицій. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором 
або виписують із каталогів і бібліографічних показників повністю без 
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.  

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких 
способів: у порядку надання посилань у тексті (найбільш зручний для 
користування і рекомендований при написанні роботи), за алфавітом прізвищ 
перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Список використаних джерел складають згідно з чинними стандартами 
з бібліотечної та видавничої справи: ДСТУ 7. 1:2006. Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання, ДСТУ 3582-97. 
Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила, ДСТУ 7. 11-2004. 
Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у 
бібліографічному описі, ГОСТ 7. 12-93. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила.  

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно надавати з 
обов'язковим наведенням назв праць. 

Наприклад: 
Монографії, навчальні посібники, підручники 

один автор 
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 
[Текст]: монография / В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр. – 
Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.  

два автори  
Бочаров, И. Н.[Текст] / И. Бочаров, Ю. Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М. : 
Молодая гвардия, 2001. – 390 с.  

три автори 
Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. 
специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под 
общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит: Лаб. базовых знаний; 
СПб. : Нев. диалект, 2002. – 630 с.  

більше трьох авторів 
История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / 
В. Н. Быков [и др.]; отв. В.Н. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : 
СПбЛТА, 2001. – 231 с.  
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Багатотомні видання 
Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские 
болезни / Владимир Казьмин. – М. : ACT: Астрель, 2002. – 503 с.  

Перекладні видання 
Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise 
Edition [Текст]: рук. разработчика: [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката 
С.Р. «Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.] : Вильямс, 2001. – 1179 с.  
Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст]: вторая волна / 
Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева [примеч. А.Ю. Карчинского]. – 
СПб. : Евразия, 2001. – 344 с. 

Стандарти 
ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 
2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу). 

Патентні документи 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 
Приемопередающее устройство [Текст] / В. И. Чугаева; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; 
заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

Авторське свідоцтво 
А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин,  
В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 
Бюл. № 12. – 2 с.  

Складові частини: 
а) книги 

Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 
дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. 
тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 
романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: –  
С. 105–106. 

б) серійного видання: 
- газети 
Михайлов, С. А. Езда по-европейски [Текст]: система платных дорог в 
России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // 
Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 
- журналу 
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 
заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 
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- збірника 
Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 
налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы 
прокурор. надзора / Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. 
прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5: Прокурорский надзор за 
исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49. 

в) розділ, глава 
Малый, Ал. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / 
Ал. Малый // Институты Европейского союза: учеб. пособие / Ал. Малый, 
Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 
2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1: самоучитель /  
Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 
2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

Депоновані наукові праці 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 
[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 
2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 
Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. 
Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – 
М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02,  
№ 145432. 

Матеріали конференції 
«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-
практ. конф. (2001; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 
конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 
2001 г. [Текст]: [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / редкол.:  
А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с. 

Дисертації 
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 
неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 
12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

Автореферат дисертації 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. 
[Текст]: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / И. В. Белозеров. – М., 
2002. – 18 с. 

Звіт про науково-дослідну роботу 
Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 
Федерации [Текст]: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. кн. палата; рук.  
А.А. Джиго; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Инв.  
№ 756600. 

Законодавчі матеріали 
Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 
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[Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом 
Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89 с. 
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 
[Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на  
3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Електронні ресурси 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – 
(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; 
Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM 
дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. 
материал помещены в контейнер 20х14 см.  
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 200 [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. (807 Мб). – М. : Кирилл и Мефодий: Большая Рос. энцикл., 
2000. – 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium;  
8 Мб ОЗУ; MS Windows 95/98; 4-скорост. CD-ROM; SVGA – видеокарта 
(800x600, 65536 цв.); 16-бит. зв. карта ; мышь.  
Статистична інформація щодо основних показників соціально-економічного, 
демографічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Електрон. 
текстові дані (829 байт). – Режим доступу : <http : // www.ukrstat.gov.ua>. 
Лукьяшко А. Приоритеты качества: совершенствование подготовки кадров 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (21348 байт) // 
Человеческие ресурсы Урала. – [Цит. 2001, 30 июня]. – Режим доступа: <http: 
//www.unr.ru/mdex/iobmarket/Russia/386Ahtml>. 

 
8.3.9. Додатки 
 
Додатки наводять у кінці роботи після списку використаних джерел, 

розміщуючи у порядку появи посилань на них у роботі. 
Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами 

з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово  
«Додаток ____» і велика літера, що позначає цей додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», 
«Додаток Б» і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію 
сторінок. 

Якщо необхідно, текст кожного додатка може поділятися на розділи й 
підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед 
кожним номером ставиться позначення додатка (літера) і крапка, наприклад: 
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«Додаток А.2» – другий розділ додатка А; «Додаток В.3.1» – перший 
підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, що розміщені в додатках, нумеруються 
у межах кожного додатка, наприклад: «Рис. Д.1.2.» – другий рисунок 
першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

 
8.4. Подання текстового матеріалу в науковій дослідній роботі 

 
Мова і стиль наукового дослідження характеризується чіткістю, 

використанням притаманного окремій галузі науки поняттєвого апарату. 
Традиційно в науковому стилі вирізняються чотири підвиди: суто 

науковий, науково-популярний, навчально-науковий і науково-діловий. За 
своїм призначенням і сферою використання кожен із цих підвидів наукового 
стилю переважає в тому чи іншому жанрі: 

1) суто науковий стиль – статті в журналах, наукові праці, дипломні 
магістерські роботи, монографії, доповіді; 

2) науково-популярний – нариси, книги, лекції, статті; 
3) навчально-науковий – підручники, навчальні та методичні 

посібники, програми, збірники задач, завдань і вправ, лекції, конспекти, 
навчально-методичні матеріали; 

4) науково-діловий – технічна документація (контракти, інструкції, 
повідомлення про випробування та аналізи, формули винаходів, реферати 
тощо; 

5) науково-інформативний – реферати, анотації, патентні описи; 
6) науково-довідковий – словники, довідники, каталоги.  
У час інформаційних обмінів, глобалізації багатьох галузей знань 

з’являється постійна спокуса запозичення, легкого впровадження в мову 
іноземної лексики без належного обґрунтування її семантичної чи 
функціональної доцільності. Запозичена термінологія без чіткого мотиву і 
загальновизнаного розуміння лише ускладнює текст і затуманює суть. 

У науковому спілкуванні трапляється чимало слів-паразитів, які варто 
викорінювати, адже вони затінюють основну думку, відволікають від 
серйозного і глибокого сприйняття тексту. Вставні слова (між іншим, до 
речі, до слова, так би мовити) часто переобтяжують текст, епітети на кшталт 
«найвизначніший», «найбільший», «найшановніший», «найавторитетніший» 
не додають нічого нового, а так звані новоутворення загалом перебирають на 
себе увагу, відволікають від основної суті.  

Загальновідомий вислів «Стислість – сестра таланту» безпосередньо 
стосується і наукового тексту, де лаконічність, зрозумілість, прозорість 
думки та оригінальність ідеї співвідносяться з чіткою мовою, короткими 
фразами, продуманою формою.  

Особиста думка. Необхідно і варто висловлювати власну думку (якщо 
вона має вагомі аргументи), але не слід зловживати займенником «я» 
настільки, щоб це впадало у вічі. Як правило, для офіційних доповідей 
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доречно уникати особових займенників я, ми, ти, ви, бо вони надають 
спілкуванню і тексту відтінку особистого звертання, неофіційного характеру. 
Найчастіше в науковій комунікації переважає використання безособових 
форм (досліджено, розглянуто, проаналізовано); для розмовної лексики, 
неофіційного спілкування, безпосереднього звернення до слухача чи читача 
автор може обрати «я». Об’єктивності думки сприяють і безособові речення, 
пасивні звороти, зворотні дієслова. 

Особові конструкції легко перетворити на безособові. Наприклад:  
«Я переконаний – цілком зрозуміло, що; ми вважаємо – вважається, що...» 

Надмірне захоплення «я» чи «ми» в науковому дослідженні постійно 
наштовхує на думку, що автор більше захоплюється собою, аніж об'єктом 
дослідження, за особистісним фоном може загубитися суть. Постійне «ми» 
змушує задуматися над тим, чому дослідник себе постійно «звеличує», 
звертаючись до форми множини. Займенник «ми» найчастіше означає той 
колектив (автор і співавтор, група авторів), що працював над концепцією, 
аналізом, результатами розвідки, впровадженням їх у практику тощо.  

Невірним можна вважати і використання в дипломній магістерській 
роботі займенників «він» чи «вона»; це незручно з кількох причин:  

1) не всі дослідники належать до чоловічої статі, як це традиційно 
вважається;  

2) некоректно авторку тієї чи іншої наукової праці називати «він» 
(трапляється, що його називають вона), хоча інколи складно встановити, хто 
ховається за тими чи іншими ініціалами, якщо прізвище також не дає змоги 
встановити стать;  

3) не дуже зручно постійно вказувати в тексті подвійний варіант 
він/вона, зрештою, це може дратувати. Таким чином, краще обминати 
займенникові форми, щоб нікого не образити й дотримуватися офіційного 
стилю [90]. 

Не прикрашають науковий текст і неточності, розмиті визначення, 
захоплення епітетами «надзвичайний», «неймовірний», «катастрофічний», 
«добрий», «гарний», «рідкий», «значний» і т.д. Виразність викладу, чіткість 
передачі інформації забезпечуються відповідним використанням 
термінології, відсутністю суперечності в аргументації, підтвердження 
висновків фактами чи даними. 

Текст наукового дослідження має ділитися на пропорційні, логічні, 
внутрішньо завершені частини (розділи, підрозділи, пункти, параграфи, 
абзаци), де легко встановити причинно-наслідкові зв'язки. 

Графічний поділ тексту на складові частини передбачає єдність 
композиційної структури. Так, перехід від одного абзацу до іншого означає 
перехід до нової думки. Іноді абзац може складатися з одного речення, якщо 
йому надають особливого значення. 

Цитати. У наукових дослідженнях часто використовуються цитати – 
дослівні уривки з використаних джерел, щоб за їхньою допомогою 
обґрунтувати, підтвердити або доповнити власну думку. 
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Текст цитати береться у лапки і наводиться без жодних змін, зі 
збереженням особливостей авторського написання, зокрема орфографії, 
пунктуації і шрифтових виділень. Якщо доводиться цитувати не все речення, 
а лише окремі слова чи фрази (за умови, що думка автора не буде 
спотворена), то такі вислови беруться в лапки, пропуск позначається трьома 
крапками, вказується джерело, звідки запозичена думка. У такому разі може 
змінюватися навіть відмінок у слові чи словосполученні, якщо цитати не є 
повною і підпорядковується синтаксичній будові фрази, частиною якої вона 
стає. 

При цитуванні та переказі джерел найчастіше використовуються такі 
словосполучення: Автор писав /пише: «...»; Як твердив / твердить...; Згідно 
з уявленням...; За словами...; На думку...; Як справедливо зазначив / 
зазначає...; Учений так характеризує (описує, подає)...; Можна навести 
такі слова видатного вченого...; Автор наголошує на...; З точки зору 
автора...; Автор виділяє (пропонує, рекомендує, вважає, стверджує, 
підкреслює)... і т.д. 

Цитати мають подаватися лише з першоджерел, а не з праць інших 
авторів. Лише в тих випадках, коли першоджерело недоступне, можна 
скористатися цитатою, опублікованою в іншому виданні; тоді перед 
бібліографічним джерелом вказується: «Цитується за:» або «Цит. за...».  

Якщо автор наукового дослідження робить у чужій цитаті певні 
виділення (курсив, розрядка, жирний шрифт тощо), аби акцентувати увагу на 
певному понятті чи фразі, то слід в дужках зробити відповідне застереження, 
вказуючи власні ініціали. Наприклад, (виділено мною. – Н. С.), (курсив наш. – 
Н. С.), (підкреслено  мною. – Н. С.) і т.д. Подібні позначення доречні при 
власному перекладі тексту з іншої мови, якщо такого перекладу не існує чи 
він не збігається із уже відомим (переклад наш. – Н. С.). Доцільно подавати 
перекази текстів інших авторів, максимально точно дотримуючись їхнього 
викладу, не допускаючи викривлення думок. 

Кожна цитата неодмінно супроводжується посиланням на використане 
джерело. Недотримання цієї обов'язкової умови веде до плагіату. 

Коли текст дослідження перевантажений цитатами і суцільними 
посиланнями на авторитетів, то виникає підозра у відсутності авторських 
міркувань і знань самого дослідника; робота набуває характеру компіляції, 
перетворюється на «дайджест» чи хрестоматію «розумних ідей» 
попередників.   

Засоби текстового зв'язку в науковій праці. Для вираження тієї чи іншої 
мовленнєвої функції використовуються різні мовні засоби. Часто в 
науковому тексті вони виконують роль кліше, якими зручно користуватися 
при конструюванні тієї чи іншої думки [91]. 

Послідовність викладу можна передати такими словосполученнями: 
по-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку; насамперед, 
передусім, спочатку; також, тепер, даної, водночас; нарешті, на закінчення, 
наостанок. 
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Ступінь вірогідності повідомлення: очевидно, безумовно, без сумніву, 
безперечно, напевне, певно, певна річ, звичайно, (як) відомо, мабуть [90]. 

Послідовність у часі: спочатку, потім, тепер, насамперед, перш ніж, 
після того як, одночасно, наприкінці. 

Причина і наслідок, умова і наслідок: оскільки, тому, відтак, таким 
чином, отже, внаслідок, в результаті, поза як; завдяки тому, що; у зв’язку з 
тим, що; через те, що; зважаючи на те, що, з огляду на те, що; з огляду на 
викладене вище; це залежить від того, що. 

Зіставлення, протиставлення: так само, як і; як.., так і; проте, але, 
навпаки, в той самий час, однак, втім. 

Доповнення, уточнення: водночас, зокрема, крім того, щоправда, 
наприклад, як-от, цебто, разом з тим, точніше, зауважмо. 

Узагальнення, висновок: отже, таким чином, відтак, узагальнюючи 
сказане; з розглянутого можна зробити такі висновки; зважаючи на 
викладене вище, звідси, звідси висновок, підсумовуючи. 

Ілюстрація до сказаного: наприклад, так, проілюструємо це на; 
наведемо (подамо) кілька прикладів, опишемо кілька випадків, коли. 

Перехід до нової думки: перейдемо до, ще одне, розглянемо.  
Правила запису кількісних числівників.  
Прості кількісні числівники, якщо при них немає одиниць виміру, 

пишуться словами. Наприклад, п'яти верстатів (не: 5 верстатів), на трьох 
зразках (не: на 3 зразках).  

Складні кількісні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, 
якими починається абзац (такі числівники пишуться словами). Числа із 
скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами. Наприклад,  
7 л, 24 кг. Після скорочення «л», «кг» тощо крапка не ставиться.  

При перерахуванні однорідних чисел (величин і відношень) скорочена 
назва одиниці виміру ставиться тільки після останньої цифри. Наприклад, 
3, 14 та 25 кг. 

Кількісні числівники узгоджуються з іменниками у всіх відмінкових 
формах, крім називного та знахідного відмінків. Наприклад, від п'ятдесяти 
гривень (род. відм.), шістдесяти банкам (дав. відм.) тощо. У формах 
називного та знахідного відмінків чисельники керують іменниками. 
Наприклад, є п'ятдесят (наз. відм.) гривень (род. відм.), одержати п'ятдесят 
(знах. відм.) гривень (род. відм.).   

Кількісні числівники при запису їх арабськими цифрами не мають на 
письмі відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками. 
Наприклад, на 20 сторінках (не: на 20-ти сторінках).   

При написанні порядкових числівників треба дотримуватися таких 
правил. Прості та складні порядкові числівники пишуться словами. 
Наприклад, третій, тридцять четвертий, двісті шостий. Винятком є випадки, 
коли написання порядкового номера обумовлено традицією, наприклад,  
4-й Український фронт.  
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Числівники, що входять до складних слів, у наукових текстах пишуться 
цифрами (наприклад, 15-тонна вантажівка, 30-відсотковий розчин). 
Останніми роками все частіше використовуються форми без нарощування 
відмінкового закінчення, якщо контекст не припускає ніяких подвійних 
тлумачень, наприклад, у 3% розчині.   

Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, мають 
відмінкові закінчення. При запису після риски пишуть: а) одну останню 
літеру, якщо вони закінчуються на голосний (крім «о» та «у») або на 
приголосний звук; б) дві останні літери, якщо закінчуються на приголосний 
та голосний «о» чи «у». Наприклад, третя декада – 3-я декада (не 3-тя), 
п'ятнадцятий день – 15-й день (не 15-ий), тридцятих років – 30-х років  
(не 30-их), десятого класу – 10-го класу (не 10-о або 10-ого), у сьомому рядку 
– у 7-му рядку (не 7-у або 7-ому).   

При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове 
закінчення ставиться тільки один раз. Наприклад, товари 1 та 2-го сорту.   

Після порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо 
вони стоять після іменника, до якого відносяться, відмінкові закінчення не 
ставляться. Наприклад, у розділі 3, на рис. 2.   

Так само без відмінкових закінчень записуються порядкові числівники 
римськими цифрами для позначення порядкових номерів століть (віків), 
кварталів, томів видань. Наприклад, XX століття (не ХХ-е століття).  

Скорочення. Скороченню підлягають різні частини мови. Можливе 
використання як загальноприйнятих скорочень (наприклад, до н. е. – до 
нашої ери, см – сантиметр, НДІ – науково-дослідний інститут, і т.д. – і так 
далі, див. – дивись, напр. – наприклад), так і спеціальних, характерних для 
певної галузі (наприклад, вид. – видання, техред – технічний редактор). 
Варто обережно поставитися до тих скорочень, які відповідають різним 
словам (скажімо, с. – село, секунда, сторінка (при цифрі); р. – річка, рік (при 
цифрі); ст. – станція (при назві), стаття, століття чи сторіччя (при 
цифрі). 

Існує кілька способів скорочення: усічення, видалення голосних 
(стягування), утворення абревіатур. 

У разі усічення на місці скорочення ставиться крапка (наприклад, гр. – 
грецький, ред. – редактор, тис. – тисяча), а в разі видалення голосних – не 
ставиться (наприклад, млн – мільйон). 

У складних словах, що пишуться разом, скорочують або першу, або 
останню частину слова, та залишають перші літери слів, які утворюють 
складне слово. Наприклад: дф – діафільм, мф – мікрофіша. Ініціальна 
абревіація записується початковими літерами без крапок. Наприклад, ІРА – 
інформаційно-рекламне агентство, ТО – творче об'єднання, ВВВ – Велика 
вітчизняна війна, ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю тощо. 

Якщо в науковому тексті використовуються маловідомі скорочення, то 
їх варто розшифрувати при першому згадуванні: записати повністю, а поряд 
у дужках вказати скорочену назву, яка вживатиметься надалі.  
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Для зручності та зрозумілості в дипломних магістерських роботах 
після змісту подається список скорочень, де подаються основні 
найуживаніші скорочення в тексті (скажімо, МК – «Митний кодекс», УКТ 
ЗЕД – «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», 
НЗ – «Наукові записки» і т.д.). 

Скорочення мають бути однаковими в усій роботі. 
Перевірити написання скорочень можна за ДСТУ 3582-97 «Інформація 

та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному 
описі». 

Переноси тексту. При підготовці рукопису слід дотримуватися правил 
переносу відповідно до «Українського правопису». Найчастіше помилки 
трапляються в таких випадках, коли не можна: 

1) переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка 
ініціали (один ініціал) або умовні скорочення (проф., акад. тощо), які до них 
належать (Т. Г. Шевченко, а не Т. Г. // Шевченко; акад. В. Глушков, а не акад. 
// В. Глушков). Якщо імена, звання тощо подаються повністю, то прізвища  
(а також по батькові) можна переносити (Тарас // Григорович Шевченко, 
академік  Агатангел // Кримський); 

2) роз'єднувати умовні (графічні) скорочення на зразок та ін., і т. д., 
вид-во, т-во тощо; 

3) відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать 
(2005 р., а не 2005 // р.; 115 га, а не 115 // га; 20 куб. см, а не 20 куб. // см). 
Якщо назви мір подаються повністю, то їх можна переносити (1917 // рік, 115 
// гектарів); 

4) переносити в інший рядок граматичні закінчення, з'єднані з 
цифрами через дефіс (2-й, а не 2- // й; 5-го, а не 5- // го; 10-му, а не 10- // му); 

5) розривати односкладові частини складноскорочених слів, зокрема 
ініціальні й комбіновані абревіатури (НАН України, АЕС, МАГАТЕ, НТШ,  
пед-рада, а не пе-драда);  

6) залишати біля попередньої букви м'який знак або апостроф; 
7) розривати буквосполучення, яким передається на письмі один звук 

(ра-джу, а не рад-жу; над-звичай-ний, а не на-дзвича-йний);  
8) відривати одну букву від кореня, префікса (роз-вивати, а не ро-

звивати); 
9) залишати на попередньому рядку або переносити на наступний 

одну букву (опи-тування, а не о-питування); 
10)  залишати в попередньому рядку одно-, дво- або трибуквений 

прийменник (в, по, при), з якого починається речення; 
11)  переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку 

або лапки, що заривають попередній рядок, а також залишати в 
попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки. 
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8.5. Підготовка і видання автореферату 
 

Написання автореферату – заключний етап виконання наукової роботи 
перед поданням її до захисту. Призначення автореферату – широке 
ознайомлення наукових працівників із методикою дослідження, фактичними 
результатами й основними висновками дипломної магістерської роботи. 
Автореферат друкують державною мовою.  

Автореферат має коротко, але досить ґрунтовно розкривати основний 
зміст роботи, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також 
інформації, якої немає в науковій роботі. Автореферат – це своєрідна візитна 
картка наукової роботи. У ньому викладають основні ідеї та висновки 
наукової роботи, внесок автора у проведене дослідження, ступінь новизни і 
практичну значущість результатів дослідження.  

Автореферат – документ, без якого наукову роботу не допускають до 
захисту, в якій би формі вона не була написана. У зв'язку з цим автореферат 
має значення юридичного документа.  

Основне призначення автореферату – інформувати про одержані 
наукові результати і ввести їх до сфери наукової комунікації. Таким чином, 
автореферат як засіб повторної фіксації результатів наукової роботи виконує 
інформативну функцію в тому сенсі, що не тільки сповіщає читача про факт 
захисту наукової роботи, але і досить детально передає її зміст, завдяки чому 
звичайно замінює її читання.  

Процес складання автореферату являє собою згортання (компресію) 
наукової інформації (основний процес аналітико-синтетичної переробки 
матеріалу), спрямоване на те, щоби виявити і вибрати із змісту наукової 
роботи найбільш суттєву інформацію і подати її в новій стислій формі за 
принципом «мінімум знаків – максимум інформації». Така праця вимагає 
певних знань. Тому технологію складання автореферату розглянемо 
детальніше. 

Аналізуючи зміст наукової роботи, її автор виявляє те, що відповідає 
цільовому призначенню автореферату і підлягає включенню до тексту. У 
логічній єдності з аналізом проводиться синтез інформації, її логічне 
комплектування, узагальнення, пошук містких і точних засобів і форм її 
подання, в результаті чого створюється новий документ – автореферат, який, 
незважаючи на істотні відмінності від наукової роботи за обсягом і формою, 
має бути адекватним їй у семантичному відношенні. І хоча ці процеси, як і 
будь-яка творча діяльність, важко піддаються нівелюванню, впорядкуванню 
та уніфікації, можна знайти загальні підходи до складання автореферату, 
вказати єдині принципи його побудови.  

Структурно автореферат складається із загальної характеристики 
роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за 
темою наукової роботи, анотацію українською, російською та англійською 
мовами.  
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Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має 
відповідати наведеним у вступі до наукової роботи її кваліфікаційним 
ознакам. Недоцільно використовувати рубрики, не рекомендовані у вимогах 
до змісту цих ознак. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, 
достатньо вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір 
із текстом. Крім того, вказують структуру наукової роботи, наявність вступу, 
певної кількості розділів, додатків, повний обсяг дипломної магістерської 
роботи в сторінках, а також обсяг, що займають ілюстрації, таблиці, додатки 
(із зазначенням їх кількості), список використаних літературних джерел (із 
зазначенням кількості найменувань).   

В основному змісті стисло викладається зміст дипломної магістерської 
роботи за розділами. Цей розділ повинен дати повне і переконливе уявлення 
про виконану роботу.   

Головне – стисло і чітко показати стан досліджуваної проблеми, тобто 
визначити місце («нішу») дослідження в загальній проблемі для того, щоб 
зробити виважений крок вперед у науковому пізнанні. Далі викладається 
сутність виконаних досліджень з урахуванням послідовності вирішення 
поставлених завдань (наводиться «скелет» наукової роботи).   

Тут головну увагу треба приділити питанням достовірності та 
обґрунтованості прийнятих вихідних положень, ступеня доведення 
достовірності отриманих результатів, висвітленню сутності одержаних нових 
наукових положень. Не варто «затемнювати» основний зміст роботи 
другорядними дрібницями, які заважають сприйняттю «червоної нитки» 
роботи. Досліднику завжди здається, що все в його роботі є важливим і 
цінним. У процесі написання автореферату наукової роботи необхідно 
піднятися до нового наукового рівня, тобто зуміти подивитися на свою 
роботу, так би мовити, з висоти і чітко донести до читача свої наукові та 
прикладні досягнення [93]. 

Якщо вступна частина автореферату дає змогу скласти лише загальне 
враження про наукову роботу, то основна, яка і є власне реферативною, дає 
більш повне уявлення про її зміст і побудову. У цій частині автореферату 
важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід 
дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх 
точності і трудомісткості, описати умови і основні етапи експериментів. 
Нюанси висвітлення змісту наукової роботи можуть розрізнятися залежно від 
наукової галузі, теми та інших факторів. Проте в всіх випадках до 
автореферату доцільно вводити насамперед висновки і кінцеві результати. 
Реферування наукової роботи в основній частині автореферату – зовсім не 
технічна праця. Це особливий творчий процес, який потребує певних 
навичок. Досягти головної мети – в мінімальному обсязі дати максимум 
корисної інформації – можна завдяки зменшенню кількості (або повному 
вилученню) міркувань, порівнянь, обговорень, обґрунтувань, описів, 
включенню до автореферату тільки кінцевих формул. Проте підхід має бути 
іншим, коли першорядний інтерес викликає не тільки кінцевий результат, але 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 218

і спосіб, за допомогою якого він отриманий. Тоді в авторефераті наводять і 
систему вирішення завдання, скорочуючи його за рахунок інших матеріалів, 
наприклад, ілюстрацій, з яких до автореферату доцільно відібрати лише 
найнеобхідніші. Крім зазначених прийомів скорочення тексту автореферату, 
дієвими є також лексичні, морфологічні та синтаксичні способи підвищення 
його інформативної ємності.   

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, 
яка повинна відповідати загальним висновкам наукової роботи. Вони 
починаються з формулювання наукового завдання або проблеми.  

Сформульоване наукове завдання або проблема вельми тісно 
пов'язується з назвою наукової роботи, метою роботи й основними 
науковими положеннями, що захищаються в науковій роботі. Це ніби 
наукова «формула», згусток одержаної наукової новизни. Звичайно 
формулювання починається так: «У дипломній магістерській роботі наведено 
теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання (або наукової 
проблеми), що виявляється в …». Далі треба вказати, якою саме є наукова 
проблема або завдання, як вона вирішена і для чого в кінцевому розумінні 
(прикладному плані) вона призначена. Варто ще раз підкреслити, що часто 
переплутують формулювання наукового завдання або проблеми з кінцевими 
прикладними результатами виконаної роботи. Наукові результати – це 
немовби «діагноз» (мовою медиків), а вже потім, знаючи природу, сутність 
явища або закономірності (залежності), можна обирати чи конструювати 
методи лікування, тобто застосовувати нові або вдосконалені способи, 
технології, машини, матеріали тощо.  

Після формулювання вирішеної наукової проблеми або завдання у 
висновках викладають головні наукові і практичні результати роботи. Вони 
тісно пов'язані з науковими і прикладними положеннями, викладеними в 
загальній характеристиці роботи.  

Кожен науковий і прикладний висновок роботи треба формулювати 
чітко і конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну 
зробленого. Але тут не можна доходити до рівня анотації. Наукові висновки 
подають звичайно ширше, ніж формулювання наукових положень, які 
захищаються. Прикладні (практичні) висновки повинні містити принцип або 
основу використання того чи іншого результату.  

Оскільки автореферат складається самим автором після завершення 
наукової роботи, коли окремі аспекти, та й уся праця в цілому, можуть 
набувати іншого забарвлення, ніж у процесі її написання, не виключено, що 
йому заманеться при складанні автореферату одні положення підсилити, інші 
затемнити; може й щось додати до написаного в дипломній магістерській 
роботі. Суть автореферату полягає в точній відповідності змістові наукової 
роботи, а його зміст – дає повне уявлення про наукову цінність і практичну 
значущість наукової роботи.   

Список опублікованих праць дослідника за темою наукової роботи 
подають відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим 
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наведенням назв праць і прізвищ усіх співавторів. Опубліковані праці, котрі 
розкривають основні положення дипломної магістерської роботи, включають 
до списку в такому порядку: авторські свідоцтва, патенти, статті, депоновані 
й анотовані у наукових журналах тощо. Тези доповідей подають за умови, що 
вони слугують встановленню пріоритету або їхній зміст не викладений в 
інших публікаціях [92]. 

На останніх сторінках автореферату розміщують анотації українською, 
російською та англійською мовами.  

Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:  
–  прізвище та ініціали дослідника;  
–  назва наукової роботи;  
–  вид наукової роботи (рукопис);  
–  спеціальність (шифр і назва);  
–  установа, де відбудеться захист (Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського);  
–  місто, рік;  
–  основні ідеї, результати та висновки наукової роботи.  
Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням 

синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи 
складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану 
термінологію, а не маловідомі терміни і символи.   

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. 
Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту 
анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове 
навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою 
трьох і не більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний 
зміст наукової праці. Ключові слова подають у називному відмінку, 
друкують у рядок, через кому [93].  

Примірники автореферату, які здобувач подає до спеціалізованої вченої 
ради разом з іншими документами та дисертацією, друкують за правилами, 
встановленими для друкування дисертацій, з урахуванням певних 
особливостей.  

За обсягом автореферат (без обкладинки і анотацій) не може бути 
меншим 10 сторінок і перевищувати 16 сторінок для дипломної магістерської 
роботи при друкуванні через 1 інтервал з розміщенням до 40 рядків на 
сторінці.  

На лицьовому боці обкладинки автореферату подаються: назва 
організації; прізвище, ім'я, по батькові дослідника; назва наукової роботи; 
шифр і найменування спеціальності; підзаголовок «Автореферат наукової 
роботи на здобуття наукового ступеня (галузь наук)»; місто, рік (додаток В, 
Г, Д, Е).  

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують 
великими літерами симетрично до тексту.  

–  Шрифт Times New Roman   
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–  Розмір шрифту                    14 пунктів  
–  Відстань між рядками         1 інтервал  
–  Параметри сторінки            формат А4  
–  Розташування                      книжне  
–  Верхній, нижній і лівий берег             20 мм  
–  Правий берег                 10мм 
 
8.6. Захист наукової роботи і критерії оцінювання  
 
Приблизно за тиждень до дня захисту наукової роботи треба 

підготувати все, що знадобиться досліднику того дня, а саме:  
текст наукової роботи; 
автореферат; 
основні публікації за темою наукової роботи;  
текст виступу на захисті у вигляді невеликої доповіді (10-12 сторінок 

машинописного тексту),  
слайди, відеоматеріали, комп'ютерні диски тощо (за потребою).  
Перше і найголовніше, з чого звичайно починається підготовка 

дослідника до захисту наукової роботи, – це його робота над виступом за 
результатами наукового дослідження у формі доповіді, яка має розкрити 
сутність, теоретичне і практичне значення результатів проведеної роботи.   

За структурою доповідь можна умовно поділити на три частини, які 
складаються з рубрик, кожна з них являє собою самостійний смисловий блок, 
хоча в цілому вони логічно взаємопов'язані у характеристиці змісту 
проведеного дослідження.  

Перша частина доповіді в основних моментах повторює вступ до 
наукової роботи. Її рубрики відповідають тим смисловим аспектам, за якими 
висвітлюється актуальність обраної теми, дається опис наукової проблеми, а 
також формулювання мети роботи. Тут же необхідно вказати методи, завдяки 
яким отримано фактичний матеріал наукової роботи, і повідомити про її 
склад і загальну структуру.  

Після першої вступної частини йде друга – найбільша за обсягом, яка в 
послідовності, встановленій логікою проведеного дослідження, характеризує 
кожен розділ наукової роботи. Особливу увагу приділяють кінцевим 
результатам, критичним зіставленням та оцінкам.   

Завершується доповідь заключною частиною, яка будується за 
висновками до наукової роботи. Тут доцільно перерахувати загальні 
висновки з її тексту (не повторюючи часткові узагальнення, зроблені під час 
висвітлення в доповіді розділів основної частини) і зібрати докупи основні 
рекомендації.  

При підготовці до захисту бажано ще раз уважно переглянути весь 
текст наукової роботи та її автореферату, зробити необхідні позначки на її 
сторінках, вкласти у потрібних місцях закладки. Особливу увагу слід 
приділити аналітичним таблицям, графікам і схемам, які містять у наочній і 
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концентрованій формі найбільш значущі результати виконаної дослідником 
праці. Частину з них бажано підготувати таким чином, щоб мати змогу 
демонструвати їх без особливих труднощів, і їх було видно всім присутнім.  

Доповідь має відповідати 10-15 хвилинному виступу, містити основні 
результати виконаної роботи, пропозицій і рекомендацій, які випливають із 
проведеного дослідження. 

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і 
забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які виносяться на захист. 

Свій виступ дослідник може подати у формі читання (а краще 
переказу) тексту доповіді, покликаної показати високий рівень теоретичної 
підготовки її автора, його ерудицію і здатність дохідливе викласти основні 
наукові результати проведеного дослідження.   

Доповідь починається зі звертання: «Шановний пане голово! Шановні 
члени комісії (вченої ради)! Панове!..». Далі здобувач коротко викладає 
сутність наукової проблеми (завдання) і стан питання, обґрунтовує 
актуальність наукової проблеми, показує її зв'язок з плановими науково-
дослідними роботами, викладає мету наукових досліджень.  

Формулюються основні наукові положення, які автор виносить на 
захист. Розкривається постановка вирішеної наукової проблеми (завдання), 
умови та припущення, за яких виконувалися дослідження. Далі викладається 
зміст роботи.  

Особливу увагу необхідно приділити результатам, отриманим особисто 
автором (що саме запропоновано, узагальнено, одержано, рекомендовано 
тощо), обґрунтуванню їх достовірності, новизни, значущості для теорії та 
практики.  

При викладенні запропонованих методів вирішення наукової проблеми 
(завдання) і наявних результатів необхідно зробити акцент на порівнянні їх з 
уже відомими.  

У заключній частині доповіді викладаються (зачитуються) основні 
результати та висновки дипломної магістерської роботи, їх реалізація, 
можливі шляхи подальшого використання.  

Оскільки не тільки зміст доповіді, але і характер її прочитання (чи 
переказу), впевненість у відповідях на поставлені запитання значною мірою 
визначають оцінку захисту, є необхідність зосередити увагу на деяких 
правилах публічного виступу.  

Особливо важливим є те, щоб мовлення дослідника було ясним, 
граматично правильним, впевненим, що робить його зрозумілим і 
переконливим. Не варто готувати доповідь у якійсь спрощеній формі. 
Навпаки, магістрант мусить зробити доповідь науковою, добре 
аргументованою, а отже зрозумілою широкій аудиторії спеціалістів. 
Мовлення магістранта має бути ще й виразним, що залежить від темпу, 
гучності та інтонації. Якість виступу різко знижується, коли говорять 
квапливо, ковтаючи закінчення слів або дуже тихо і невиразно. Спокійна, 
некваплива манера викладення завжди імпонує слухачам.   
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Неприпустимим є порушення норм літературної вимови, зокрема, 
використання неправильних наголосів у словах.  

І ще кілька порад, які допоможуть магістрантові добре прочитати текст 
доповіді:  

– усі цифри в тексті записуйте тільки словами, щоб не довелося 
підраховувати кількість нулів і розрядів;  

– підкреслюйте ключові слова;  
– залишайте великі береги при друкуванні, щоб можна було 

доповнити виступ своїми зауваженнями;  
– повторюйте іменники, уникаючи займенників, використовуйте 

прості слова і прості розповідні речення, не переобтяжуйте текст 
складнопідрядними реченнями.  

Слід зважати також на вибір одягу, пози під час виступу, а також 
жестів, міміки, манер, інших зовнішніх форм поведінки. Елегантність, 
охайність в одязі (без підкресленої екстравагантності) сприяє прихильному 
ставленню до науковця членів комісії, а також усіх присутніх на захисті.  

Відповідати на запитання слід тільки за суттю справи. Магістранту 
треба виявляти скромність в оцінці своїх наукових результатів і тактовність 
стосовно тих, хто ставить запитання. Перед тим, як відповідати на запитання, 
необхідно уважно його вислухати до кінця. Бажано не вислуховувати всі 
запитання, а відповідати одразу на кожне зокрема, передбачаючи, що чітка, 
логічна й аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити 
наступне.  

Відповіді науковця мають бути конкретними, аргументованими і 
короткими. 

Результати успішності, будучи важливим показником навчальної 
роботи не лише студента, а й усього вузу в цілому, нерідко залежать від 
суб'єктивного підходу до оцінки знань студентів окремими викладачами.  

Об'єктивне оцінювання знань студентів у межах кредитно-модульної 
системи в умовах впровадження ідей Болонського процесу має сприяти 
підвищенню якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців, 
стимулювати самостійну та систематичну роботу студента протягом 
навчального семестру. Досягається така об'єктивність запровадженням 
відповідних критеріїв оцінювання, тобто системи вимог до рівня знань та 
вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження 
набутих ним компетенцій за 100-бальною шкалою. 

За результатами захисту дипломної роботи виставляється оцінка: 
«Відмінно» 100 – 90 балів / А – робота, виконана на актуальну тему, в 

ній наведено критерій аналізу проблеми, яка досліджується; надані власні 
дослідження споживних властивостей товару та експертна оцінка показників 
якості; зазначені одержані науково обґрунтовані результати дослідження.  

Робота виконана із застосуванням для розрахунків комп'ютерних 
програм або власних програмних продуктів. 
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Магістрант під час захисту повинен вміти правильно формулювати 
відповідь (за змістом, логікою та стилем), продемонструвати глибокі знання 
та вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення 
актуальних питань, вміти відстоювати запропоновані науково-теоретичні та 
практичні завдання. 

Захист супроводжується наочними матеріалами, які розкривають 
сутність роботи. 

«Добре» 89 – 80 балів / В – дипломна магістерська робота та її захист 
відповідає ознакам оцінки «відмінно». Виявлено широкий професійний 
кругозір, уміння логічно мислити. Проте у відповідях допускаються 
неточності, які не змінюють суті питання. 

«Добре» 79 – 75 балів / С – дипломна магістерська робота та її захист 
відповідає ознакам оцінки «добре». Виявлено широкий професійний 
кругозір, уміння логічно мислити. У відповідях допускаються неточності, які 
не змінюють суті питання. 

«Задовільно» 74 – 70 балів / D – дипломна магістерська робота та її 
захист, головним чином, відповідають тим вимогам, які пред'являються до 
знань основного фактичного матеріалу. Однак у відповідях недостатньо 
точно формулюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, 
оперування фактами відбувається на рівні запам'ятовування. Робота має 
підтвердження щодо реальності. Наочне супроводження роботи достатнє. 

«Задовільно» 69 – 60 балів / Е – дипломна магістерська робота та її 
захист, головним чином, відповідають тим вимогам, які пред'являються до 
знань основного фактичного матеріалу. Однак у відповідях недостатньо 
точно формулюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, 
оперування фактами відбувається на рівні запам'ятовування. Робота не має 
підтвердження щодо реальності. Наочне супроводження роботи недостатнє. 
Мовлення магістранта було не чітким, доповідь підготовлена у спрощеній 
формі.  

«Незадовільно» 59 – 40 балів / F – дипломна магістерська робота та її 
захист не відповідають вимогам, що висуваються, магістрант не знає більшої 
частини фактичного матеріалу, що становить теоретичну базу професії, не 
вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, 
завчивши матеріал без його усвідомлення. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Початок ХХI століття. Органічної єдності вимагає зміст освіти та програм 

наукової діяльності, виокремлення пріоритетів і ключових проблем розвитку 
системи освіти та її законодавче регулювання в контексті процесів 
євроінтеграції, підвищення якості професійної підготовки та визначення 
чинників соціально-економічного потенціалу держави.  

Як відомо, уміння продуктивно й ефективно працювати з текстовим 
матеріалом, засвоювати будь-яку інформацію в найкоротші терміни є не тільки 
найважливішими складовими інтенсивного навчання, але й необхідними 
елементами будь-якого виду діяльності. Ця монографія – практичне 
керівництво щодо активного опрацювання інформації в процесі навчання. У ній 
охарактеризовано різні моделі організації активної групової роботи слухачів. 

Усі запропоновані методики можуть бути використані викладачами для 
проведення практичних занять із різних дисциплін економічного та психолого-
педагогічного циклів, їх також доцільно використовувати менеджерам з 
персоналу для підготовки та розвитку робочих команд (малих груп). 

Важливим питанням, що виникне під час використання поданих методик, 
є формулювання завдань роботи. 

Сучасний науково-технічний і культурний прогрес, удосконалення 
технологій науки і виробництва обумовлюють пошук і впровадження нових 
концепцій у систему підготовки кадрів, вимагають створення якісної вищої 
освіти замість традиційної «масової». В умовах переходу України до ринкової 
економіки необхідно суттєво змінити традиційні структури системи 
професійної підготовки взагалі й товарознавчої зокрема. 

Класичний, звичний для нас товарознавець радянських часів загубив свої 
природні риси. 

Тимчасове, як виявилось, відвернення (переміщення) пріоритетів від 
товарознавства і товарознавців у бік менеджменту і маркетингу призвело до 
того, що в торгівлі маркетологи і менеджери стали, можна сказати, 
«рафінованими» фахівцями, які володіють технологією управління, знають 
предмет управління, знають «абстрактні» товарні потоки, товаропросування, 
правила виведення товару на ринок, але не мають знань про сам товар. Це 
спричиняє ряд труднощів у їхній професіональній діяльності, що 
підтверджується  попитом ринку праці. 

Зараз керівники підприємств, організацій, фірм, компаній перебувають в 
пошуках фахівців з модними назвами – менеджера з якості, маркетолога-
товарознавця, економіста з торгівлі тощо. Але від всіх вимагається глибоке 
знання товару. 

Спостерігаються зміни цінностей, з'являються оновлені вимоги до 
компетенції і  компетентності фахівців зазначеної сфери. Перегляд цінностей 
підштовхується ще й масовим пресингом споживчого ринку імпортною і 
фальсифікованою (часто в одному товарі присутній весь спектр фальсифікації), 
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не ліцензованою продукцією, що завдає великої шкоди як споживачеві, так і 
вітчизняним виробникам і економіці держави загалом. 

Держава і підприємці звертаються знов і знов до знавців товару, до 
підготовки своєрідного «культурного шару» професіоналів з товарознавства. 

Слід зазначити, що змінились риси не тільки самого товарознавства як 
фундаментальної науки, але й сучасна товарознавча освіта. Товарознавство 
стало інтегрованим, але не тільки з товарознавчими науками, а й економічними, 
бо зараз суспільству потрібні фахівці багатогранного рівня. 

Та галузь знань і той напрям до якого віднесено товарознавство є 
обґрунтованим виваженим підходом до підготовки спеціалістів даного 
профілю. Товарознавство є основною складовою напряму підготовки 
«Товарознавство і торговельне підприємництво». Це – концептуально, інакше 
бути не може. 

В монографії усвідомлено названо прізвища викладачів кафедри 
товарознавства і експертизи продовольчих товарів – класиків радянського 
товарознавства – В.Б. Тилкіна, В.А. Донцова, В.М. Пуговкіна, О.І. Смірнова, 
А.П. Козлова, Л.Д. Тітаренко, А.Б. Дмітрієвої, О.Г. Бровко, Г.С. Гордієнко – 
авторів підручників і навчальних посібників, які й досі залишаються основними 
джерелами товарознавчих знань для студентів товарознавців і технологів 
торговельних вузів. 

Ринок напружено намагається отримати такого фахівця, якого потребує 
торгівля, харчова і переробна галузь, митна служба та зовнішньоекономічна 
система. 

З приєднанням України до СОТ країна стикається з низкою проблем, які 
спроможні вирішити тільки класичні товарознавці, такі фахівці, яких знаємо ми 
і ми їх готуємо. Але, на жаль, а може – на щастя, в одну й ту ж воду двічі ввійти 
не можна. 

Одне ми усвідомлюємо зараз чітко: без знання класичного 
товарознавства, без добре підготовлених фахівців товарознавців економіка 
країни обійтися не може. І це – аксіома. 

Колись, через багато років, ми скажемо: «За часів інтеграції національної 
освіти до європейського простору…» було те, що ми зараз обговорюємо як 
реалії сьогодення, визначаємо позитивні сторони та особливості й навіть 
недоліки в порівнянні з нашою звичною, перевіреною не одним десятиріччям 
національною освітою й класичною радянською освітянською діяльністю, 
окреслюємо шляхи, підходи і перспективи, а також стандарти сучасної вищої 
освіти. 

Інтеграція двох освітянських моделей досить складний і важливий 
процес. Перш за все, це пов'язано з багаторічними традиціями у викладанні 
товарознавства, з особливостями і фундаментальністю науки, необхідністю 
придбавати не тільки знання, а й володіти здібностями дослідника, набувати 
сенсорні навички і експериментальний досвід ідентифікації товару. 

Класична радянська освіта залишила нам добру звичку працювати в 
лабораторіях, досліджувати широкий спектр властивостей товарів, які 
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називаються показниками якості харчового продукту на 70 % залежить наше 
здоров'я, якість життя людини. 

Педагогічна технологія зараз відрізняється своєю спрямованістю на 
інтегрованість спеціалістів у світову науку, що полягає в участі у підготовці 
фахівців – товарознавців – учених Європейських вищих навчальних закладів; у 
реалізації міжнаціональних дослідних проектів; у практичній підготовці за 
кордоном; спроможності викладання дисциплін, навчанні і спілкуванні як 
українською, російською, так і англійською мовами. Завдяки такому 
космополітичному стандарту навчання багато випускників університету, 
факультету, кафедри, отримуючи європейський диплом, мають можливість 
продовжити свою кар'єру далеко за межами України. 

Сучасна педагогічна технологія будується на індивідуалізації навчання. 
Акцент зроблено не на лекційних і практичних аудиторних заняттях, а на 
самостійній роботі в бібліотеці й у «полі», на підготовці дослідницьких тестів, 
особистому спілкуванні з викладачами, роботі в малих групах. Звідси виходить, 
можна сказати, камерність освіти. Але щоб забезпечити «оптимальність 
контакту» викладача зі студентом, група має мати у своєму складі не більше  
12-15 осіб. 

Друга особливість сучасної педагогічної технології полягає у свободі 
вибору курсів. Саме європейська модель навчання дозволяє вибрати той набір 
дисциплін, який відповідає особистим інтересам студента, дозволяє виокремити 
його здібності, побачити і окреслити, до якого типу професійної роботи має 
прихильності студент (магістр) і до якої кар'єри він себе може готувати. 

Іще одна відмінність сучасної педагогічної технології навчання – 
«текстоцентричність» освіти. В європейських вузах практично відсутні усні 
екзамени. Предметом оцінювання є текст. Прикладом можуть бути курсові, 
дипломні роботи, тексти магістерських дисертацій, які оцінюють два викладача 
або комісія – група екзаменаторів з фахових дисциплін. Безумовно, 
засвоювання змісту дисциплін і курсу навчання оцінюється по здатності до 
наукової роботи, вмінню провести аналіз джерел літератури, виконати 
дослідження і створенню текстів випускної роботи. 

Особливості товарознавчих спеціальностей вимагають більш глибоких 
лабораторних знань і набуття практичних дослідницьких навичок з проведення 
ідентифікації, виявлення можливої фальсифікації, перевірки натуральності 
продовольчої сировини і харчових продуктів. 

Формалізовані тестові завдання з товарознавства не можуть дати 
викладачеві уяву про реальні знання студента, про його здібності до творчості, 
хоча спілкування віч-на-віч, на жаль, вітається все менше і менше. 

Тому важливим ланцюгом технології навчання, особливо на рівні 
магістра виступає навчання писати наукові статті, дослідницькі звіти. Ця 
компетенція вкрай затребувана потім у їхній кар'єрі. 

На наш погляд, саме вміння викладача навчити студента, магістра 
навчатися опанувати культуру навчання працювати з науковою літературою 
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оволодіти здібністю бачити наукову проблему, відчути своє призначення – 
свідчить про його високий професійний рівень, про його майстерність. 

В монографії наведено методологічний аспект проведення наукових 
товарознавчих досліджень. Запропоновані матеріали можуть бути використані 
студентами при підготовці та написання курсових, дипломних та випускових 
магістерських робіт, звітів з практики, наукових статей та тез доповідей на 
конференціях із різних дисциплін товарознавчого циклу.  

Товарознавча підготовка вимагає по суті своїй дослідництва. 
Принципіальна освітянська парадигма «освіта як культура» доповнюється 
іншою – «освіта як навичка, як здібність». А дослідницький труд 
характеризується по його «ремесленній» складовій. Але вона ж визначає зміст 
роботи товарознавця – знати товар, знати і вміти зробити його кращим, 
кориснішим, безпечнішим. 

Таке «ремесло» товарознавця робить його затребуваним на ринку праці, 
бо зараз ми на собі, на своїх дітях відчуваємо пресинг недоброякісних 
товаровиробників, небезпечність продуктів, які ми вживаємо і майже їх 
наслідки для самопочуття і здоров'я.  

Інвестиції викладача в навички, в компетенції і компетентність майбутніх 
висококваліфікованих фахівців, без сумніву, дуже швидко окупаються на ринку 
праці. Але цей результат і для викладача, і для студента – шлях такий 
тернистий і, водночас, цікавий, приємний і красивий, як для будівельника – 
будівля дома, для садівника – пишний урожай, для батьків – народження 
дитини. 

Нам можна заперечити, адже дехто може вважати експертизу 
продовольства повноцінним оволодінням «ремеслом», що не потребує 
університетської освіти. Але ж наш університет і фахівці кафедри готують 
інтелектуальну товарознавчу еліту для держави. Реалізувати себе наші 
випускники можуть у декількох галузях: академічній, дослідницькій, 
підприємницькій, в практичному товарознавстві. Фахівці магістерського рівня 
знайдуть себе як високоінтелектуальні, освічені спеціалісти в науці, у 
педагогіці або практичній роботі. 

Товарознавці-підприємці і практичні товарознавці створюють свою 
кар'єру у великих торговельних, виробничо-торговельних компаніях (або 
починають приватне підприємництво). 

Ті, кому до вподоби академічна, педагогічна кар'єра, стають викладачами 
закладів освіти професійного спрямування всіх рівнів, беруть участь у 
міжнародних дослідницьких проектах, захищають дисертації на здобуття 
наукового ступеня. Тут простежується зв'язок академічного і дослідницького 
напрямків підготовки. 

Позитивною тенденцією є довгострокові стосунки випускників 
університету з кафедрами факультету, що сприяє створенню середовища 
випускників, яка функціонує як міцна «мережа підтримки». Тут відстежується 
помітна «окупність» сталих інтелектуальних інвестицій, бо керівники 
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підприємств надають перевагу при підборі кадрів саме випускниками тієї 
спеціальності, яку отримали самі, бо спілкуються «однією мовою». 

Вертаючись до теми даної статті хочу підкреслити, майже наголосити на 
індивідуалізації навчання в педагогічній технології викладання товарознавства і 
товарознавчих дисциплін.  

Товарознавство – наука фундаментальна і разом з цим – наука тонка, це 
особливий світ і особливий спосіб його бачення, це здатність відчувати і 
прогнозувати якість нашого життя. 

Індивідуалізація навчання дозволяє посилити риси компетентності 
студента – майбутнього фахівця. 

До навчання товарознавства не може бути іншого підходу ніж 
індивідуалізаційного, що віддзеркалюється, перш за все, у програмах 
проходження практики, тематиках і індивідуальному виконанні курсових 
дипломних робіт, у магістерських програмах і магістерських випускних 
(дисертаційних) роботах. 

Підсумовуючи сказане, слід підкреслити, що оскільки не існує нічого 
більш практичного, ніж хороша теорія, то немає нічого більш затребуваного, 
ніж не утилітарна освіта. Тому товарознавство і структурно-логічне наповнення 
підготовки товарознавців дисциплінами товарознавчо-економічного 
спрямування накладаються на фундамент «текстоцентральної» моделі освіти 
при підготовці товарознавців і експертів торговельних підприємців. Ми 
готуємо не просто товарознавців-комерсантів, а товарознавців-творців 
торговельної справи. 

Підтримуючи в своїй педагогічній технології навчання товарознавчу 
«тестоцентричну» освіту, освіту, яка ґрунтується на науково-методологічній 
базі, ми, таким чином, інвестуємо не в навички, а в культуру товарознавчої 
майстерності, в спосіб мислення категоріями глобального масштабу – здоров'я 
нації, збереження нації, генофонду, в стратегію погляду на якість життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 229

ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : Підручник для студ. екон. 

спец, вузів / М. Т.  Білуха. – К. : Вища шк., 1997. – 271 с. 
2. Довідник здобувача наукового ступеня : 36. норм. док. та інформ. 

матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / упоряд. 
 Ю. І. Церков; переднє слово Р. В.Бойка. –  К. : Бюл. ВАК України, 1999. –  64 с. 

3. Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія : 
Навч. посіб. для аспірантів / скл. С. С. Єрмаков. –  X. : ХХПШ, 1998. –  96 с. 

4. Холодова О. Ю. Формування споживних властивостей ковбасних 
виробів з використанням зернобобової сировини : автореф. дис. ... канд. тех. 
наук : 05.18.15 / О. Ю. Холодова ; ДонНУЕТ. – Донецьк, 2011. – 180 с. 

5. Колесников A. Internet: для пользователя / A. Колесников. –  К. : 
Издательская группа BHV, 2000. –  304 с. 

6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник / 
Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. – Київ : Центр навчальної літератури, 
2004. – 212 с. 

7. Основы научных исследований : Учеб. пособие / Дудченко А. А. и др.; 
Под ред. А. А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с. 

8. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до 
їх написання, оформлення і захисту / І. В.  Мороз. – К., 1997. – 56 с 

9. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / 
 С. В. Мочерний. – Л. : Світ, 2001. – 419 с. 

10. Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели. 
Выполнение расчетов в среде EXCEL.  Практикум : Учебное пособие для вузов. 
/ И. В. Орлова. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 136 с. 

11. Сигел Ендрю. Практическая бизнес-статистика : пер. с англ. / Сигел 
Ендрю. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1056 с. 

12. Символоков Л. В. Решение бизнес-задач в Microsoft Office /  
Л. В.  Символоков. – М. : ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001. – 512 с. 

13. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по экономическим 
специальностям: Практические советы по подготовке и защите / А. А.  Уваров. 
– М. : Издательство «Дело и сервис», 2000. – 80 с. 

14. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 
Посібник / А. С.  Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.  

15. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності : Підручник. / Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. – 2-ге вид., пере-роб. 
і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

16. Колесник Л. Г. Теоретические основы товароведения 
продовольственных товаров / Колесник Л. Г., Елизарова Л. Г. – М. : Экономика, 
1985. – 295 с.; 1990. – 286 с. 

17. Основы научных исследований / Крутов В. И., Грушко И. М.,  
Попов В. В. и др. – М. : Высшая школа, 1980. – 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 230

18. Кузнецов И. Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и 
дипломных работ / И. Н. Кузнецов. – Минск, 2000.  

19.  Лазарев Е. Н. Организация научно-исследовательской работы 
студентов: Учебное пособие / Лазарев Е. Н., Ким В. П.  – ЛИСТ, 1984. – 30 с. 

20. Научные работы: методика подготовки и оформления. – М. : ЮНИТИ, 
2000. – С. 5–29. 

21.  Нестеренко Н. А. Основы научных исследований / Н. А.  Нестеренко. 
– Новосибирск, 1987. – 20 с. 

22. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. 
Теоретические основы / М. А. Николаева. – М. : Норма, 1999. – 283 с. 

23. Попов В. Н. Основы научных исследований : Учебное пособие для 
студентов торговых институтов / Попов В. Н., Бланк И. А., Иваницкий В. И.  – 
Киев : Вища школа, 1982. – 197 с. 

24. Сачек М. Г. Научно-исследовательская работа студентов /  
М. Г. Сачек. – М., 1989. – 112 с. 

25. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ /  
Т. Андерсон. – М. : Физматгиз, 1963. – 500 с. 

26.   Бахвалов С. В. Аналитическая геометрия : Учебник / Бахвалов С. В., 
Бабушкин Л. И., Иваницкая В. П. – М. : Просвещение, 1970. 

27. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 
и математической статистике / В. Е. Гмурман. – 8-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 
2002. – 497 с. 

28. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та 
визначення. –  К. : Держстаидарт, 1998. 

29. ДСТУ 3230-95.  Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та 
визначення. – К. : Дсржстандарт України, 1995.  

30. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. 
Термiни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1997. – 52 с. 

31. Дубров A. M. Обработка статистических данных методом главных 
компонент / A. M.  Дубров. –  М. : Статистика, 1978. – 135 с. 

32. Єріна A. M. Статистичне моделювання та прогнозування : Навч. 
посібник / A. M.  Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с. 

33. Alt F. В.  Multivariate Quality Control, in Encyclopedia of Statistical 
Sciences, Vol. 6, edited by N.L. Johnson and S. Kotz,Wiley, New York, 1985. 

34. Alt F. B. and Smith N. D. Multivariate Process Control in Handbook of 
Statistics. 1988. Vol. 7 Ed. by PM. Krishnaiah and C. R. Rao. North-Holland, 
Amsterdam. – P. 333–351. 

35. Aparisi F. A Comparison Between  the  Simultaneous  Use of Shewhart 
Charts and the Use of the Squared Control Charts Joint Research Conference on 
Statistics in Quality, Industry and Technology. Washington (USA), 1996. 

36. Box G., Luceno A. Statistical Control by Monitoring and Feedback 
Adjustment. John Wiley & Sons, 1997.  – 327 p. 

37. Crowder S. V. Design of Exponentially Weighted Moving Average 
Schemes, Journal of Quality Technology,1989, Vol 21, No.3. – Р. 155–162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 231

38. Jackson J. H. Principal components and factor analysis. Part I – principal 
components, Journal of Quality Technology, 1980, Vol.12. – Р. 201–215. 

39. Jackson J. E. Multivariate Quality Control. Communications in Statistics – 
Theory and Methods, 1985, Vol. 14. – P. 2657–2699. 

40. Kane V. E., Lovelace S. Process Capability Indices, 1996. 
41. Lowry C. A. and Montgomery D.C. A Review of Multivariate Control 

Charts", HE Transactions, 1995, Vol. 26. 
42. MacGregor J. F. and Harris J. T. The Exponentially Weighted Moving 

Variance, Journal of Quality Technology, Vol. 26 (1993). 
43. Mason R. L., Tracy N. D. and Young J. C. Decomposition of T2 or 

Multivariate Control Chart Interpretation, Journal of Quality Technology, 1995.  
Vol. 27. No. 3. – Р. 99–108. 

44. Mason R. H., Young J. C. and Tracy M.D. Л Practical Approach for 
Interpreting Multivariate T Control Chart Signals, Journal of Quality Technology, 
1997, Vol. 29, No. 4. 

45. Montgomery Douglas C. Introduction to Statistical Quality Control: John 
Wiley & Sons, 4th ed., 2001. – Р. 796. 

46. Nelson L. S. A Control Chart for Parts-Per-Million Nonconforming Items, 
Journal of Quality Technology, Vol.26 (1994). 

47. Nelson L.S. The Shewhart Control Chart – Tests for Special Causes, 
Journal of Quality Technology, 1984, Vol. 16, No. 4. – Р. 237–239. 

48. Pearn W. L., Kotz S. and Johnson N. L. Distributional and inferential 
properties of process capability indices, Journal of Quality Technology, 1992, 
Vol. 24. – Р. 216–231. 

49. Prins J. and Mader D. Multivariate Control Charts for Grouped and 
Individual Observations, Quality Engineering, 1997, Vol.10, No. 1. – P. 49–57. 

50. Ryan Thomas P. Statistical Methods for Quality Improvement, John Wiley 
& Sons, 2th ed., 2000. – P. 592. 

51. Runger G. C., Alt F. B. and Montgomery D. C. Contributors to a 
Multivariate Statistical Process Control Signal, Communications in Statistics – 
Theory and Methods, 1996, Vol. 25, No. 10. 

52. Sullivan J. H. and Woodall W.H. A Comparison of Multivariate Quality 
Control Charts for Individual Observations, Journal of Quality Technology, 1995, 
Vol. 27. 

53. Tracy N. D., Young J. C. and Mason R. L. Multivariate Conirol Charts for 
Individual Observations, Journal of Quality Technology, 1992, Vol. 24. 

54. Vardeman S. B., Marcus J. Jobe Statistical Quality Assurance Methods for 
Engineers, John Wiley&Sons, Inc., l999, USA – 561. 

55. Wheeler D. J. Advanced Topics in Statistical Process Control, SPC Press, 
Inc., 1995. – Р. 470. 

56. Woodall W., Montgomery D. C. Research Issues and Ideas in Statistical 
Process Control, Journal of Quality Technology, Vol. 31 No. 4 (1999). – Р. 376–383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 232

57. Кобелев Н. Б. Практика применения экономико-математических 
методов и моделей: учеб.-практ. пособие / Н. Б. Кобелев. – М. : 
Финстатинформ, 2000. – 246 с.: ил. – Библиогр.: – С. 243–244. 

58. Вінда Є. В. Моделі планування експерименту впливу високого тику на 
молоко / Є. В. Вінда // Вісн. ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2004. – № 1 (21). – 
C. 139–144. 

59. Батунер Л. М. Математические методы в химической технике / 
Батунер Л. М., Позин М. Е. – Л. : Химия, 1971. – 824 с. 

60. Сырцова Е. Д. Математические методы в планировании и управлении 
строительным производством: учеб. пособие / Е. Д. Сырцова. – М. : Выс. шк., 
1972. – 336 с. 

61. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник 
/ Г. С. Цехмістрова. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 c. 

62. Налимов В. В. Логические основания планирования эксперимента / 
Налимов В. В., Голикова Т. И. – М. : Металлургия, 1980. – 152 с. – Библиогр.: 
С. 144–149. 

63. Ивахненко А. Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / 
Ивахненко А. Г., Мюллер Й. А. – Киев : Техніка, 1985. – 223 с. 

64. Мазаник М. М. Прогноз [Електронний ресурс] / М. Н. Мазаник // 
Новітній філософський словник / гол. ред. і сост. А. А. Грицанов. – Електронні 
текстові дані (6120 кб). – Режим доступу: http.ihtik.lib.ru.  

65 Мазаник М. М. Прогнозування [Електронний ресурс] / М. Н. Мазаник 
// Новітній філософський словник / гол. ред. і сост. А. А. Грицанов. – 
Електронні текстові дані (6120 кб). – Режим доступу: http www.ihtik.lib.ru. 

66. Наукове передбачення і прогнозування [Електронний ресурс]. – 
Електронні текстові дані (271 кб). – Режим доступу: http//www. portal. Unesco. 
Org / shs / fr / ev. Php / URL  ID =8951 URL _ DO = DO _ TOPIC & URL _ 
SECTION =201. html 

67. Прогностика. Термінологія. Збірник науково-нормативних термінів. – 
Вип. 109. – М. : Наука, 1990. – 56 с.– ISBN 5-02-006645-1. 

68. Рузавін Г. І. Методологія наукового пізнання : Учб. посібник для вузів 
/ Г. І. Рузавін. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с. – ISBN 5-238-00920-8. 

69. Екстраполяція [Електронний ресурс]. – Електронні текстові дані (57 
кб). – Режим доступу: http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RPwujtunowuigtol # 410283 

70. Мескон М. Х. Основы менеджмента : Пер.с англ. / Мескон М. Х., 
Альберт М., Хедоури Ф.  – М. : Дело, 1992. – 896 с. 

71. Тенденции развития инновационной сферы. Экономика и управление в 
зарубежных странах (по материалам иностранной печати). Информационный 
бюллетень. – № 5. – 2000. – С. 41–46. 

72. Заварухин В. П. Технологическая политика США на пороге нового 
столетия / В. П. Заварухин // США. Канада : экономика, политика, культура. – 
1999. – № 9. – С. 48–65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 233

73. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. 
Итоги ХХ столетия / В. А.  Канке. – М. : Логос, 2000. – 319 с. 

74. Комаров Е. НИОКР в Японии / Е. Комаров // Управление персоналом. 
1999. – № 9. – С. 45–49. 

75. Тенденции развития инновационной сферы // Экономика и управление в 
зарубежных странах. – 2000. – № 5. – С. 41–46. 

76. Бургин М. С. Введение в современную точную методологию науки: 
структуры систем знания : Пособие для студентов вузов / Бургин М. С., 
Кузнецов В. И. – М. : АО «Аспект Пресс», 1994. – 304 с. 

77. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 
оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени / Ф. А.  Кузин. – 2-е изд. – М. : Ось–89, 1998. – 208 с. 

78. Рузавин Г. И. Методология научного исследования : Учеб. пособие для 
вузов /  Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с. 

79. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: 
Практическое пособие / под ред. Н. И. Загузова.– М. : Гардарики, 2001. –  160 с. 

80. Лесин В. М. Як працювати з книгою : Метод. посіб. / В. М. Лесин. – К. : 
Вища  шк., 1998. – 71 с. 

81. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх 
написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
1997. – 56 с. 

82. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: 
Метод. поради / автор-упорядник Л. А. Пономаренко, д.т.н., професор. – К. :  
Редакція Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, 1999. – 80 с. 

83. Буркова Л. Технології освіти / Буркова Л. // Рідна школа. – Лютий 2001. 
– С. 18–19. 

84. Введения в научные исследования по педагогике / под ред.  
В. И. Журавлева. – М. : Педагогика, 1988 – 237с. 

85. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методичні поради 
молодим науковцям / С. У.  Гончаренко. – К., 1995. 

86. Новиков А. М. Научно-экспериментальная робота в образовательном 
учреждении / А. М. Новиков. – М., 1996. 

87. Руснак І. Магістерська робота з педагогіки і методики початкового 
навчання / Руснак І., Романюк С.  – Чернівці : Рута, 2003. – 87 с. 

88. Терещук Г. В. Педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді в 
процесі її соціального і професіонального становлення / Терещук Г. В. // 
Педагогіка і психологія. – 1996. – С. 119–125. 

89. ДСТУ ГОСТ 7. 1:2006 (ГОСТ 7. 1:2003 IDT). Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – Увед. 
вперше; чин. 2007–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации; – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 56 с. 
– (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

90. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила [Текст]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 234

– На заміну РСТ УРСР 1743-82 ; чин. 1998-07-01. – К. : Держстандарт України, 
1998. – 26 с. 

91. ГОСТ 7. 11-2004. Скорочення слів і словосполучень на іноземних 
європейських мовах у бібліографічному описі [Текст]. – На заміну ГОСТ 7.11-
78; чин. 2005-09-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации; – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 242 с. – (Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

92. ГОСТ 7. 12-93. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. 1997–01–01. – 
Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; К. : 
Госстандарт Украины, 1995. – 24 с. – (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

93. Довідник здобувача наукового ступеня. Зб. нормат. документів та 
інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації /  
за ред. Р. В. Бойка; 149 [упоряд. Ю. І. Цеков] 3. – 3-є вид., випр. і допов. – К. : 
Ред. «Бюл. Вищ. атестац. комісії України»: Толока, 2003. – 69 с.: іл.  

94. Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: 
Учебно-методическое пособие / Пер. с итал. Костюкович Е. – М. : Книжный 
дом «Университет», 2001. – С. 17. 

95. Иванов В. А. Подготовка диссертаций в системе послевузовского 
профессионального образования : Учеб. пособие для аспирантов, докторантов и 
соискателей ученой степени кандидата (доктора) наук / Иванов В. А., Ощеп- 
ков Г. С., Селетков С. Г.; Марийский гос. технический ун-т; Ижевский гос. 
технический ун-т. – Йошкар-Ола, 2000. – 195 с.  

96. Как защитить диссертацию : Нормативно-правовые аспекты. – М. : 
Компания Спутник+, 2006. – 136 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 235

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
Абстрагування – особливий прийом мислення, який дозволяє залишати 

осторонь несуттєві властивості, зв'язки і відносини предметів, водночас 
фіксувати ті риси, які в даному дослідженні розглядаються як істотні, суттєві. 

Аксіома – вихідне твердження наукової теорії, яке приймається за 
істинне без доведення. 

Аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії у вигляді 
системи постулатів (аксіом) і правил висновку (аксіоматики), за якими певні 
твердження теорії приймаються без доведень, а інші похідні поняття 
виводяться з них шляхом логічної дедукції. 

Алгоритм – сукупність точних приписів чи правил, за якими можна 
розв'язувати однотипні задачі. 

Аналіз – метод пізнання, основою якого є розподіл цілісного предмета на 
частини з метою його всебічного вивчення. Аналіз є протилежністю синтезу. 

Аналогія – умовивід, за яким на основі схожості чи подібності двох 
об'єктів за деякими ознаками роблять висновок щодо їх схожості за іншими 
ознаками. 

Апостеріорі та апріорі – філософські категорії, за допомогою яких 
позначають знання, набуті з досвіду (від лат. а posteriori), і знання, що 
передують досвіду (від лат. а рriori). Таке розмежування насправді відносне, 
оскільки будь-яке знання так чи інакше пов'язане з досвідом і практикою. 

Аргумент – положення, яке використовується для доведення істинності 
тези. 

Аргументування – логічний процес, суть якого – довести істинність 
власних суджень (тезу доказу) за допомогою інших суджень (аргументів, 
доказів). 

Верифікація – емпіричне підтвердження істинності наукових тверджень 
шляхом емпіричної їх перевірки. 

Вимірювання – процедура надання числових значень властивостям 
реальних об'єктів за допомогою одиниць виміру. 

Висловлювання – думка, виражена розповідним реченням, яка може 
бути істинною або помилковою. 

Гіпотеза – наукове припущення щодо певних властивостей явищ, яке 
потрібно обґрунтувати теоретично та довести на практиці. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – спосіб міркування, заснований на 
дедукції наслідків із гіпотез. 

Дедукція – метод пізнання, за яким висновок щодо конкретного явища 
робиться на підставі загальних наукових положень: висновок від загального до 
часткового (особливого). Дедукція – протилежність індукції. 

Діалектика – фундаментальний науковий принцип і метод пізнання 
багатопланової та суперечливої дійсності в усіх її проявах. Діалектичний підхід 
надає можливість обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, процеси 
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диференціації та інтеграції, постійну суперечність між сутністю і явищем, 
змістом і формою. 

Детермінізм – вчення про всеохоплюючий об'єктивний взаємозв'язок і 
причинну зумовленість явищ соціоприродного середовища. 

Диз'юнкція – логічна операція, за допомогою якої із двох чи більше 
суджень вибудовується нове судження шляхом оператора диз'юнкції, якому 
відповідає сполучник «або». 

Дисертація – кваліфікаційна наукова праця, виконана особисто у вигляді 
спеціально підготовленого рукопису або опублікованої наукової монографії для 
здобуття наукового ступеня. 

Дискурсив – міркування, аргумент, який спирається на розум і логічне 
міркування. У теорії пізнання протиставляється інтуїції. 

Доведення – процедура, за допомогою якої встановлюють істинність 
гіпотези чи будь-якого твердження. 

Догматизм – спосіб мислення, за яким певне вчення або положення 
вважають істиною, не враховуючи конкретних умов життя. 

Достовірність – достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, 
доказ того, що названий результат (закон, закономірність, сукупність фактів 
тощо) є істинним, правдивим. 

Евристика – сукупність прийомів і методів, які сприяють більш 
швидкому організованому і цілеспрямованому пошуку істини, хоча і не 
гарантують її безумовного знаходження. 

Експеримент – метод пізнання об'єктивної дійсності, пов'язаний з 
активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови 
існування предметів і явищ або створення штучних умов, необхідних для 
виявлення відповідної властивості. 

Експлікація – уточнення понять і суджень за допомогою засобів 
символічної чи математичної логіки. 

Екстраполяція – процедура перенесення і поширення властивостей, 
відносин і закономірностей з однієї предметної галузі на іншу. 

Епістемологія – теорія пізнання, розділ філософії, у якому вивчаються 
закономірності й можливості пізнання, відношення знання до відчуттів, 
уявлень, понять об'єктивної реальності, досліджуються ступені та форми 
процесу пізнання, умови і критерії його достовірності й істинності. 

Закон – необхідне, суттєве, стале співвідношення, внутрішній зв'язок 
явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток. 

Закон виключення третього – закон класичної логіки, який стверджує, 
що із двох суперечливих суджень істинним є або саме висловлювання, або його 
заперечення. Третього не дано. 

Закон протилежності – закон логіки, який стверджує, що не можуть 
бути одночасно істинними два суперечливих висновки, один із яких щось 
стверджує, а другий те саме заперечує. 

Знання – перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне 
її відображення у свідомості людини. 
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Ідеалізація – уявне конструювання об'єктів, яких немає в дійсності або 
які практично нездійсненні. 

Ідея – інтуїтивне пояснення явищ (процесів) без проміжної аргументації, 
без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок. 

Імплікація – логічна операція, що об'єднує два судження в нове шляхом 
зв'язки, словесно виражається за допомогою граматичної конструкції «якщо..., 
то...». 

Індукція – метод пізнання, за яким здійснюється перехід від часткового 
(особливого) до загального. Індукція – протилежний дедукції метод пізнання. 

Інтерпретація – тлумачення, роз'яснення, розкриття змісту явища, яке 
сприяє його розумінню. 

Інтуїція – здатність осягати істини, не звертаючись до розгорнутого 
логічного міркування. У логіці та методології розглядається як здогадка, що 
потребує перевірки. 

Ірраціональне – поняття чи судження, протилежне розумному, 
обґрунтованому фактами та логікою. 

Композиція наукової роботи – послідовність розташування її частин: 
основного тексту та довідково-супроводжувального апарату. 

Конспект – короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо. 
Концепція – система поглядів, теоретичних положень, основних думок 

щодо об'єкта дослідження, об'єднаних певною головною ідеєю. 
Кон'юнкція – логічна операція утворення складного висловлювання із 

двох чи більше простих висловлювань за допомогою зв'язки, якій відповідає 
сполучник «і». 

Кореляція – співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або 
понять; у статистиці – залежність між явищами або величинами, що не має 
чіткого функціонального характеру. 

Курсова робота – робота студента, виконана як підсумок навчання на 
певному курсі. Сприяє розвитку ініціативи і самостійності, передбачає 
систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань студента, 
оволодіння навичками самостійної, теоретичної, експериментальної роботи, 
роботи з комп'ютерною технікою, користування літературними джерелами 
тощо. 

Магістерська дипломна робота – самостійна науково-дослідна робота 
студента, основне завдання якої продемонструвати рівень наукової кваліфікації, 
уміння самостійно здійснювати науковий пошук і вирішувати конкретні 
наукові завдання; виконує кваліфікаційну функцію. 

Метод – сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання і 
практичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 
завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах. 

Методологія наукового пізнання – вчення про систему наукових 
принципів, форм і способів дослідницької діяльності. 

Методика – система правил використання методів, прийомів та операцій 
у науковому дослідженні. 
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Монографія – наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або 
поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми. 

Моделювання – метод пізнання явищ і процесів, який ґрунтується на 
заміні об'єкта дослідження (оригінала) моделлю. 

Наука – сфера людської діяльності, спрямована на вироблення і 
систематизацію нових знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
здобуття і використання нових знань. 

Наукова проблема – протиріччя в пізнанні, яке характеризується 
невідповідністю між новими фактами (даними) і старими засобами їх 
пояснення. 

Наукова творчість – мислення в його найвищій формі, що виходить за 
межі відомого, а також діяльність, результатом якої є створення нового. 

Наукова стаття – один з основних видів публікацій, містить виклад 
проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого 
виступають як система понять, законів і теорій. 

Науковий результат – нове знання, здобуте в процесі наукового 
дослідження та зафіксоване на носіях наукової інформації. 

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку чи 
підтвердження; як складова наукового знання відображає об'єктивні 
властивості явищ та процесів. На основі наукових фактів визначаються 
закономірності явищ, вибудовуються теорії, виводяться закони. 

Парадигма – система творчих методологічних і ціннісних установок, 
прийнятих усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення 
наукових завдань. 

План – система взаємопов'язаних завдань, що визначають терміни, 
порядок і послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій; порядок. 
Послідовність викладення матеріалу. 

Поняття – форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ 
(процесів), узагальнення їх ознак та взаємозв'язків. 

Порівняння – процес встановлення подібності або відмінності предметів 
та явищ дійсності, а також знаходження спільних, притаманних різним об'єктам 
рис. 

Постулат – твердження, попереднє припущення наукової теорії, що 
береться за вихідне і стає основою для теоретичних узагальнень. 

Пояснення – найважливіша функція науки, сутність якої полягає в 
розкритті мотивів та причин певних процесів, явищ, подій, підведенні фактів 
щодо них під загальні твердження (закони, теорії і принципи). 

Принцип – вихідний пункт теорії; те, що становить основу певної 
сукупності знань. 

Прогнозування – сукупність засобів і прийомів мислення, що дають 
змогу на основі аналізу ретроспективних даних вивести судження певної 
достовірності стосовно майбутнього розвитку об'єкта. 
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Публікація – оприлюднення результатів наукового дослідження за 
допомогою преси, радіо або телебачення. 

Реферат – доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних 
літературних та інших джерел; виклад змісту наукової роботи, книжки, статті. 

Самостійна робота студента – навчальна діяльність, спрямована на 
вивчення й оволодіння матеріалом навчальної дисципліни без участі викладача. 

Синергетика – один із провідних напрямів сучасної науки, природничо-
науковий аспект розвитку теорії нелінійних динамік у сучасній культурі. 

Синтез – об'єднання раніше виділених чи уже існуючих елементів у 
єдине ціле. Такими елементами можуть бути частини предмета, ознаки, 
відношення. 

Системний підхід – комплексне дослідження великих і складних об'єктів 
(систем) як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і 
частин. 

Спостереження – систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів 
дослідження без втручання в їх буття. 

Суб'єкти наукової діяльності – вчені, наукові працівники, науково-
педагогічні працівники, а також наукові установи та організації, вищі навчальні 
заклади. 

Судження – думка, в якій за допомогою взаємопов'язаних понять 
стверджується або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище 
можна одержати або через безпосереднє спостереження фактів, або 
опосередковано – за допомогою умовиводу. 

Сутність – головне, основне, визначальне в предметі. 
Теза – коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, 

повідомлення тощо. 
Тема – наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового 

дослідження. 
Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 

спрямованих на цілісне відображення певного фрагмента дійсності, тлумачення 
того чи іншого явища конкретної предметної галузі. Найважливішими 
компонентами теорії є: фундаментальні поняття і закони; ідеалізовані об'єкти, 
що в абстрактній формі відображають властивості реальних об'єктів; логіка 
теорії, що дозволяє виводити одні твердження з інших. 

Термін – поняття, що увійшло до наукового обігу. 
Узагальнення – логічний процес переходу від окремого до загального, 

засіб створення наукових понять, формулювання законів і теорій. 
Формалізація – метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом 

відображення їх структури у знаковій формі, наприклад за допомогою 
математичних формул. 

Цитата – буквально відтворені фрагменти чужої промови чи статті для 
підтвердження власного погляду або полеміки з цитованим автором. 
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Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Рис. А.1. Загальна схема проведення досліджень 

 
 
 

 

 

Аналіз науково-технічної та патентної літератури 

С
по

сі
б 

вв
ед

ен
ня

 

В
м

іс
т 

су
хи

х 
ре

чо
ви

н 
 у

 п
ас

ті
 

Н
ап

ру
га

 з
су

ву
 

па
ст

и 

Е
ф

ек
ти

вн
а 

в’
яз

кі
ст

ь 
па

ст
и 

Е
ф

ек
ти

вн
а 

в’
яз

кі
ст

ь 
ф

ар
ш

у 

Н
ап

ру
га

 з
су

ву
 

ф
ар

ш
у 

 

В
У

З 
та

 Ж
У

З 
ф

ар
ш

у  

Формулювання мети і завдань дослідження. Постановка експерименту 

Постановка експерименту та 
методологія проведення досліджень 

 

Формулювання мети і 
завдань дослідження 

Дослідження впливу нуту на якість і споживні властивості варених ковбас 

Характеристика об’єкта і 
предмета дослідження 
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ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ КОВБАСИ ВАРЕНОЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПАСТИ З НУТУ 

Визначення біологічної 
цінності та безпечності 

Визначення ступеня збереженості нового продукту 

Зміни мікробіологічних 
показників при зберіганні 

Зміни фізико-хімічних 
показників при 

зберіганні 

Зміни органолептичних 
показників при  

зберіганні 

Патентування, розробка та затвердження нормативно-технічної 
документації (ТУ та ТІ) на ковбасу з використанням пасти з нуту 

Упровадження результатів дисертаційного дослідження у виробництво. 
 Оцінка економічної ефективності результатів дисертаційної роботи 

Передумови 
вдосконалення  

споживних властивостей 
ковбасних виробів 

Характеристика 
споживних властивостей 

нуту і напрями його 
використання в харчовій 

промисловості  

Сучасні тенденції використання 
рослинної сировини для 

збагачення харчових 
властивостей ковбасних  
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Додаток Б 
Приклади формулювання мети 

 
Витяг з дисертації «МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» В.Д. Малигіної на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук 

 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – формування 
теоретичних, методологічних і методичних основ розвитку продовольчої 
безпеки України. Відповідно до поставленої мети в ході наукового дослідження 
було поставлено і вирішено наступні завдання:  

визначити особливості формування системи продовольчої безпеки 
України; 

проаналізувати структуру, критерії та параметри системи продовольчої 
безпеки; 

обґрунтувати концепцію гармонізації економічно-, соціо- та екологічних 
пріоритетів продовольчої безпеки України; 

виявити кон’юнктуру та тенденції розвитку споживчого продовольчого 
ринку; 

проаналізувати сучасні трансформаційні процеси та можливості 
використання моніторингу продовольчих товарів; 

сформувати напрямки регулювання продовольчого ринку як економічної 
складової системи механізмів забезпечення продовольчої безпеки країни; 

охарактеризувати соціально-демографічні проблеми розвитку 
українського суспільства; 

розкрити соціально-демографічну політику держави як чинника 
забезпечення економічного зростання; 

проаналізувати вплив екологічних проблем в умовах світогосподарських 
глобалізаційних процесів на розвиток продовольчої безпеки і ринку 
продовольства; 

виявити передумови екологічного управління якістю та забезпечення 
якості продовольчої сировини і продовольства; 

сформувати концептуальний підхід до класифікації ризиків споживання і 
споживчих ризиків; 

визначити особливості споживчих ризиків і ризиків споживання; 
здійснити аналіз системи регулювання ризиків продовольчого ринку 

України; 
розробити комплекс напрямків удосконалення методології розвитку 

продовольчої безпеки країни; 
визначити пріоритетні напрямки політики гармонізації еколого-соціо-

демографічних чинників розвитку ринку продовольства; 
обґрунтувати стратегічний вибір напрямків реалізації концепції розвитку 

національного ринку продовольчої безпеки на основі інтегрального системно-
динамічного моделювання. 
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Додаток Б 
Приклади формулювання мети 

Витяг з дисертації «ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕРНОБОБОВОЇ СИРОВИНИ» О.Ю. Холодової на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 
Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування і розробка 

рецептури ковбасних виробів з використанням нуту, що забезпечує підвищення 
їх споживних властивостей і якості та проведення комплексної товарознавчої 
оцінки розробленої ковбаси вареної з використанням пасти з нуту.   

Для досягнення поставленої мети вирішено такі наукові та практичні 
завдання: 

обґрунтовано передумови розробки ковбасних виробів з підвищеною 
харчовою цінністю та покращеними споживними властивостями; 

доведено доцільність використання зернобобової культури нуту для 
виробництва ковбаси вареної; 

запропоновано спосіб внесення до м’ясного фаршу зернобобової 
сировини – нуту; 

досліджено функціонально-технологічні властивості ковбасного фаршу з 
використанням нуту; 

оптимізовано рецептурний склад ковбасних виробів з нутом на основі 
проведення активного експерименту та використання методів математичного 
моделювання;  

проведено комплексну товарознавчу оцінку готової продукції (ковбаси 
вареної з використанням нуту) за органолептичними, фізико-хімічними 
показниками та показниками безпечності, встановлено термін зберігання 
нового виду ковбаси вареної з нутом; 

здійснено медико-біологічну оцінку розробленої ковбаси вареної з нутом; 
розроблено та затверджено нормативну документацію на новий вид 

ковбаси вареної з нутом; 
вироблено партії нового виду ковбаси вареної з нутом в умовах 

м’ясопереробних підприємств; 
визначено соціальний та розраховано економічний ефект від 

впровадження результатів дослідження. 
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