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В попередніх розділах відображено, що між 

окремими біологічними об'єктами, їх 

морфологічними органами, ознаками існують 

відповідні взаємозв'язки і залежності. Цим 

взаємозв'язкам притаманні відповідні властивості, 

які можуть бути представлені у вигляді 

математичних залежностей. Коефіцієнт кореляції, 

кореляційне відношення і показник міри 

криволінійності являють собою споріднену групу 

характеристик, які визначають тісноту і характер 

зв'язку між досліджуваними ознаками, напрямок 

зв'язку (прямий або зворотній) і його форму 

(прямолінійний або криволінійний). Наявність 

кореляційних зв'язків між досліджуваними ознаками 

стверджує, що із зміною одного із взаємопов'язаних 

елементів значення іншого також повинно 

обов'язково змінитись. Отже, для більш повного 

розуміння характеру зв'язку лишається ще один 

важливий показник. Він характеризує те, в якій мірі 

змінюється залежна ознака із зміною незалежної. 

Зміна величини одного елемента (ознаки) із зміною 

значення другого елемента, зветься "регресією". Це 

слово латинської мови − regressio від redior − 

повертаюсь. В математиці воно означає імовірну 

залежність середнього значення будь-якої величини  

від іншої величини. 

Регресія − це зміна значення 

функції в залежності від зміни 

значення аргументу. 

Емпіричний ряд регресії − це 

подвійний ряд значень ознак 

аргументу і значень відповідних 

ознак функції. Ці ряди формуються 
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з даних, які одержані в експериментальних дослідженнях. 

При графічному відтворенні емпіричного ряду регресії 

критерії значень аргументу відкладаються на осі абсцис, а 

критерії значень функцій − на осі ординат. Нанесені на таку 

систему координат дані експериментальних замірів дають 

емпіричну лінію регресії, тобто її графічне зображення. 

Емпіричні лінії часто бувають рівними, але майже ніколи не 

бувають плавними. Для них характерно те, що в межах 

одних інтервалів аргументу функція може мати або 

підвищене (крива іде догори) або понижене (крива іде вниз), 

або від'ємне прирощення (крива іде в зворотньому 

напрямку). Так само, як і при аналізі кореляційної 

залежності аналіз регресійної залежності може бути 

представлений у вигляді рядів регресії, у вигляді кривої 

регресії, а також у вигляді крапкового графіку. В 

останньому випадку на системі координат відкладаються 

крапки, які фіксують відповідні значення функції щодо 

аргументу. 

Визначення величини і характеру регресії та апроксимація їх 

відповідним математичним рівнянням розуміється як регресійний аналіз. В 

завдання регресійного аналізу входить після проведення кореляційного 

аналізу вибір математичного рівняння, яке в найбільшій мірі відповідає 

характеру залежності між ознаками, що досліджуються, находження 

конкретних значень коефіцієнтів цього рівняння, оцінку значимості 

(достовірності) рівняння, оцінку точності визначення рівняння. 
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