
Критерій знаків 



Критерій призначений для встановлення достовірності 

зсуву в значеннях досліджуваної ознаки, виміряної за 

порядковою, інтервальною чи шкалою рівних 

відношень. Критерій дає змогу встановити напрям 

зміщення, але не дозволяє оцінити абсолютну величину 

цих зміщень. Статистичні гіпотези, що перевіряють за 

цим критерієм формулюються так. 

 

Н0: Типовий зсув у значеннях досліджуваної ознаки в 

двох заданих умовах відсутній. 

 

Н1: Типовий зсув у значеннях досліджуваної ознаки в 

двох заданих умовах є закономірним. 



Статистика G критерію обчислюється як відношення 

кількості зсувів нетипового напрямку до загальної 

кількості наявних зсувів (нульові різниці не беруться 

до уваги). За умови, що нульова гіпотеза правильна, а 

пари спостере-жень незалежні, статистика G має 

біномний розподіл з параметрами п і  . Критерій знаків 

лівосторонній. Його критичні значення для рівнів 

значущості 0,05 та 0,01 наведені в таблиці. 



Критерій 
Вілкоксона 



Як і критерій знаків призначений для перевірки 

таких самих статистичних гіпотез. Однак на 

відміну від критерію знаків критерій Вілкоксона 

враховує не тільки напрям, але й інтенсивність 

зсувів значень досліджуваної ознаки, тому 

критерій є більш надійним. Статистика Т 

критерію Вілкоксона дорівнює сумі рангів 

модулів нетипових зсувів значень 

досліджуваної ознаки (нульові різниці не 

беруться до уваги). Критерій має лівосторонню 

критичну область.  Критичні значення для рівнів 

значущості 0,05 та 0,01 наведені в таблиці. 



Критерій  
Манна-Уітні 



Критерій Манна-Уітні  призначений для порівняння двох 

вибірок за рівнем досліджуваної ознаки виміряної в 

порядковій або інтервальній шкалі. Критерій 

непараметричний. За об’єднаною вибіркою формується 

варіаційний ряд. Для кожного значення варіанти 

визначається її ранг — порядковий номер (або середнє 

арифметичне порядкових номерів) цієї варіанти у ряді. Для 

кожної вибірки обчислюється сума рангів значень, що до 

неї входять. 



Статистичні гіпотези формулюються так. 

 

Н0: Рівні досліджуваної ознаки у вибірках статистично не 

відрізняються. 

 

Н1: У одній з вибірок рівень досліджуваної ознаки вищий, 

ніж в іншій. 



Статистика Манна-Уітні обчислюється за формулою 

  ***
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де  21, nn — обсяги вибірок, *T — більша рангова сума, *n — обсяг вибірки з 

більшою ранговою сумою. Критерій має лівосторонню критичну область. Кри-

тичні значення критерію U наведено в таблиці. Зауважимо, що для 8,8 21  nn  
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Z має розподіл, близький до стандартного 

нормального. 


