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1. Підготовка даних до аналізу 

1.1. Змінні і спостереження 

1.2. Залежні і незалежні змінні. 

1.3. Робота з даними 

 1.3.1. Фільтр даних 

 1.3.2. Сортування даних 

 1.3.3. Розрахунок нових змінних 

 1.3.4. Перекодування даних 

 

1.1. Змінні і спостереження 

 

У економічних дослідженнях залежно від їхньої мети аналізують 

різноманітні дані. Наприклад, аналітикам мережі спеціалізованих магазинів 

залежно від їх профілю важливо володіти інформацією про вік, склад сім'ї, 

освіту, купівельну спроможність потенційних покупців; у фірмах-

конкурентах важливою для аналізу є інформація стосовно різних 

характеристик певної категорії товарів, тощо. Об'єкти, які вивчаємо 

називають спостереженнями, а їх характеристики – змінні. В наведених 

прикладах об'єктами є покупці та фірми-конкуренти. Змінними у наведених 

прикладах є вік, стать опитаних покупців, їх дохід, сума, яку готові заплатити 

за певний товар і т.д. 

Щоб проводити аналіз за допомогою пакета SPSS наявні для аналізу 

дані потребують табличного представлення. При цьому у стовбцях таблиці 

представлено змінні, у рядках – значення відповідних спостережень. 

Приклад. Опитано потенційних покупців побутової техніки відносно їх 

статі, освіти, бренду смартфону та орієнтовного доходу. Дані представлено у 

таблиці додатку 1. Кожен рядок представленої таблиці містить інформацію 

про одного покупця, стовбці містять інформацію про респондента і його 

відповіді на питання. Відповідно змінними тут стать, освіта, бренд 

смартфону та орієнтований дохід. 
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1.2. Залежні і незалежні змінні. 

Аналізуючи різноманітні дані з метою виявлення різних впливів 

потрібно знати яка з наявних змінних є незалежною, а які – залежними. 

Незалежними змінними називають ті змінні, які використовують для 

пояснення чи прогнозування значень інших змінних (залежних).  

Залежні змінні – змінні, значення яких залежать від значень 

незалежних змінних, чи визначаються ними.  

Наприклад, в регресійному аналізі залежна змінна є функцією від 

незалежної змінної. Прикладами залежних змінних можуть бути надання 

переваги тому чи іншому товару, а незалежних – стать покупця, його дохід 

тощо.  

Варто пам'ятати, що залежність одних змінних від інших переважно 

відображає уявлення аналітика про структуру явища і є лише його гіпотезою. 

Відповідно, сукупність всіх гіпотез дослідник називають моделлю 

досліджуваного явища. Поведінка експериментальних даних може 

відповідати гіпотезі чи не відповідати, і, залежно від цього її приймають чи 

відхиляють. 

Застосування залежних і незалежних змінних має свої переваги і 

недоліки. Розглянемо деякі приклади.  
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1.3. Робота з даними 

1.4. Кодування даних 

Як і в інших статистичних пакетах, на першому кроці наявні дані 

необхідно ввести в пам’ять комп’ютера. При цьому SPSS вимагає кодування 

даних. Наприклад, для аналізу результатів опитування змінну «стать» можна 

закодувати 1 – Жінка, 2 – Чоловік. 

Процедура кодування громіздка, але її не уникнути. Зауважмо, що 

якщо змінна представлена у шкалі відношень (значення змінної – числа, то їх 

кодувати не потрібно). Якщо ж значення змінної представлені числами, але 

змінна вимірюється у ранговій шкалі, то кодування також потрібне. 

Наприклад, якщо фіксували відповіді на питання про кількість членів сім’ї, з 

допустимими значеннями «відмова відповідати», «один», «два», «три», 

«чотири і більше», то можливими варіантами кодування є: 99999 – відмова 

відповідати, 0 – нуль членів сім’ї , неможливе значення, помилка 

інтерв’юера, 1 – сім’я з одної особи, 2 – сім’я з двох осіб, 3 – сім’я з трьох 

осіб, 4 – сім’я з чотирьох і більше осіб. При цьому в таблицю не можна 

вносити текстові значення, наприклад, не можна вводити «три», а тільки «3». 

У даних не закодованими текстовими змінними допускаються власні 

значення – назви фірм, прізвища клієнтів тощо. 

1.5. Фільтр даних 

Часто в аналізі статистичних даних виникає потреба розглядати тільки 

їх частину, яка відповідає певній ознаці. В наведеному нами прикладі 

аналітика може цікавити інформація тільки про покупців-чоловіків з вищою 

освітою, дохід яких перевищує визначену межу. В такому випадку 

використовують фільтрування даних. Це можна зробити за допомогою 

команди Data / Select Cases ( Дані/Відбір спостережень).  
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а)       б) 

Рис.1. 1. Виклик діалогового вікна Select Cases (а) та діалогове 

вікно Select Cases (б)  

Наприклад, щоб в аналізі брати до уваги  тільки ті рядки, в яких вік 

опитаних покупців перевищує 45 років, потрібно: 

1) У лівій частині діалогового вікна Select Cases мишкою вибрати змінну 

Вік, років і натиснути на піктограмі , потім додати обмеження >= 45; 

2) Натиснути Continue, а потім Ok (Рис 1.2). 

 

Рис.1. 2. Діалогове вікно Select Cases: If(б)  
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В результаті отримаємо перекреслені стрічки, які не беруть до уваги та 

добавлений стовбець filter_$ (рис.1.3), що може набувати два значення 0 та 1: 

0 = "Not Selected" 1 = "Selected". 

 

Рис.1. 3. Діалогове вікно SPSS з виключеними даними  

 

Для відміни фільтра у вікні (рис.1.1) потрібно вибрати опцію All cases 

(Всі випадки). Для видалення результатів фільтрування можна також 

видалити допоміжний стовбець filter_$, активувавши його назву і з 

клавіатури натиснути Delete або права клавіша миші Cut. 

1.6. Сортування даних 

При проведенні статистичних досліджень часто виникає потреба 

відсортувати введені дані. Для цього у вікні редактора даних потрібно 

викликати команду Data / Sort Cases (Дані / Сортування даних). У 

викликаному діалоговому вікні  потрібно вказати імена змінних, за якими 

потрібно виконати сортування і вказати напрям сортування – Sort Order – в 

порядку зростання – (Ascending) чи спадання (Descending). 
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Рис.1. 4. Діалогове вікно Sort Cases 

 

Отже, наведемо приклад сортування даних за умови, що нам потрібне 

сортування у розрізі змінної стать. Для виконання такої команди необхідно 

викликати діалогове вікно Sort Cases, у ньому зліва серед змінних вибираємо 

змінну стать і натискаємо на стрілочку. Таким чином вона потрапляє у поле 

Sort by. У полі Sort Order за замовчуванням активовано позицію Ascending 

(за зростанням). Якщо в полі Sort by  додано ще змінну, наприклад, заробітна 

плата, то ми отримаємо результат, де спочатку проведено сортування за 

статтю опитаних, а далі, в межах відсортованих груп, – за їх зарплатою 

(рис.1.5).  
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Рис.1. 5. Результат сортування опитаних покупців за статтю та 

заробітною платою 

Зауважмо, що при введенні даних в SPSS у таблицях варто додавати 

допоміжну змінну "номер за порядком", оскільки різні перетворення 

змінюють порядок розташування спостережень у вихідній таблиці. Якщо ж є 

введана змінна "номер за порядком", то у будь-який момент можна здійснити 

сортування за цією змінною і повернутись до вихідних даних. 

 

1.7. Розрахунок нових змінних 

Досить часто при здійсненні статистичного аналізу виникає потреба 

створити нову змінну із наявних у вихідних даних. Нехай у нашому випадку 

потрібно володіти інформацією про заробітну плату опитаних покупців, 

виражену у доларовому еківіваленті. 

Для цього у вікні редактора Transform / Compute (перетворити 

/обчислити) викликати діалогове вікно Compute Variable (розрахувати 

змінну) рис.1.6 
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а)      б) 

Рис.1. 6. Виклик діалогового вікна Compute Variable (а) та діалогове 

вікно Compute Variable (б) 

У поле Target Variable вводимо назву нової змінної (ЗП_УО), далі у 

полі Type & Label активуємо змінну Заробітна плата, грн і натискаємо на 

стрілочці. В полі Numeric Expression появляється ім'я старої змінної. Далі 

вводимо потрібну математичну дію – у нашому випадку / на відповідний 

курс долара, наприклад 27,6. Натискаємо OK. 
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а)      б) 

Рис.1. 7. Заповнення діалогового вікна Compute Variable (а) та 

діалогове вікно Compute Variable із введенням поряду розрахунку нової 

змінної (б) 

 

Результатом описаних дій буде стовбець із новою змінною ЗП_УО 

(Рис.1.8) 
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Рис.1. 8. Результат введення нової змінної у вихідній таблиці 

 

Для того, щоб далі комфортно користуватись новою змінною її 

потрібно описати. Переходимо на лист Variable View у стовбці Label вводимо 

назву нашої розрахованої змінної "Заробітна плата, дол.США", яка буде 

виводитись на графіках і звітах, при роботі SPSS із цією змінною. Також 

варто перевірити всі інші позиції, для прикладу, переконатись, що тип 

змінної числовий ( у стовбці Type записано тип Numeric, а навпроти Measure 

– Scale). 

Також потрібно пам'ятати про те, що SPSS – пакет для професійного 

статистичного аналізу даних, і, щобв ньому можна було виконати 

максимальну кількість операцій всі вихідні дані варто представляти числами 

(надати їм числові значення – закодувати).  

 Розглянемо такий приклад. Якщо ми хочемо скористатись 

фільтром для змінної стать, яка представлена текстом (букви "ж", "ч" не 

перекодовані), то отримаємо помилку (рис.1.9), яка вказує на неможливість 

виконання такої операції.   
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Рис.1. 9. Результат застосування команди фільтр до атрибутивної 

ознаки 

 

Якщо ж дані перекодувати так, щоб в межах кожної змінної її 

значенням було певне число, то в такому випадку можна застосовувати 

команду фільтр і до якісних змінних. Нагадаємо, що значення змінних 

прописуємо у закладці Variable View. Нагадаємо, що в стовбці Label 

прописуємо назву змінної, яку хочемо бачити на графіках чи звітах, а у 

стовбці Values – вводимо значення, які відповідають введеним цифрам. 

 

Рис.1. 10. Загальний вигляд вікнаVariable View 

Покажемо як закодувати введені числові значення. Нам потрібно 

задати значення змінної "Освіта" 1 – "спеціальна", 2 – "неповна вища", 3 – 

"вища". Для цього розкриваємо клітинку на перетині рядка "Освіта" та 

стовбця "Values" (Рис.1.10 а). У  полі Value вводимо 1, у полі Label – 
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"Cпеціальна" і натискаємо Add. Після чого у правому полі показано код та 

його значення (1 = "Спеціальна"). Аналогічно вводимо значення 2  і 3. Після 

додавання значень всіх кодів натискаємо OK. 

 

 

а)      б) 

Рис.1. 11. Виклик діалогового вікна Value Labels (а) та діалогове вікно 

Value Labels із введенням змінної та кодового значення (б) 

 

Закодовані вихідні показано на рис. 1.12а). Щоб побачити реальні 

значення введених змінних потрібно натиснути піктограму Value Labels 

(Рис.1.12б) 
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а)      б) 

Рис.1. 12. Представлення вікна редактора даних SPSS із значеннями 

змінних (а) та розшифруванням кодів змінних (б) 

 

1.8. Перекодування даних 

В своїй роботі аналітики часто застосовують такі статистичні прийоми 

як укрупнення інтервалів в рядах розподілу чи перейти від кількісної змінної, 

що вимірюється метричною шкалою до рангової шкали вимірювання. Для 

вирішення таких завдань в SPSS можна застосовувати команду 

Transform / Recode (Перетворення даних / Перекодувати). 
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Отже, покажемо як укрупнити дані для аналізу. Наприклад, 

дослідникам цікавою у відповідях покупців магазину є на явність вищої 

освіти. Тобто в нас є три варіанти відповідей, а потрібно зробити два: 1 – 

вища, 2 – неповна вища і спеціальна. Для цього виконуємо команду 

Transform / Recode into Different Variables (якщо в результаті утворюємо 

нову змінну) (Рис.1.13а). У меню Transform можна також вибирати пункт 

Recode into Same Variables, що позволить просто змінити стару змінну. 

  

а)      б) 

Рис.1. 13. Виклик діалогового вікна Recode into Different Variables (а) та 

діалогове вікно Recode into Different Variables (б) 

 

 У лівому полі діалогового вікна Recode into Different Variables 

активуємо змінну "Освіта" і натискаємо на стрілочку.  

 

Рис.1. 14. Діалогове вікно Recode into Different Variables 
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У частині вікна Output Variable в полі Name вводимо назву нової 

змінної Осв_1 у полі Label повну назву – "Освіта 2 групи" та натискаємо 

Chang (Рис.1.15) 

 

Рис.1. 15. Заповнення діалогового вікна Recode into Different Variables 

 

На наступному етапі задаємо коди нових груп даних. Для цього  

натискаємо Old and New Values… (Старі і нові значення). У відкритому 

діалоговому вікні Recode into Different Variables: Old and New Values по черзі 

у частині Old Value у полі Value вводимо значення старої змінної переходимо 

в частину New Value і у полі Value задаємо значення нової змінної, яке буде 

перекодовувати старе значення і натискаємо Add і так повторюємо для всіх 

значень старої змінної, натискаємо Continue (Рис.1.16).  

 

Рис.1. 16. Заповнення діалогового вікна Recode into Different 

Variables: Old and New Values 
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У нашому прикладі стара змінна 1 – це спеціальна освіта, отримує 

значення 2 – куди потрапляє і спеціальна освіта і неповна вища освіта. 

Пам'ятаймо! Для можливого перегляду значень кодів їх необхідно записати у 

закладці Variable View в стовбці Label. 

Далі розглянемо приклад укрупнення інтервалів. В нас заробітна плата 

респондентів представлена різними цілочисельними значеннями. Для аналізу 

і представлення такий набір даних є не дуже зручним. У деяких випадках 

краще говорити не про конкретну заробітну плату а про рівень доходів, 

досягаючи якого людина може здійснювати ті чи інші покупки. Тому 

створимо нову змінну – рівень доходів, яка буде відповідати такій заробітній 

платі: 

1) до 2000 грн 

2) від 2000 до 5000 грн 

3) понад 5000 грн. 

Для цього виконуємо команду Transform / Recode into Different 

Variables активуємо змінну "зарплата" і натискаємо стрілку вправо. У 

частині Output Variable в полі Name вводимо назву нової змінної ЗП_інтерв у 

полі Label повну назву – "Рівень доходу" та натискаємо Chang (змінити). Далі 

натискаємо на Old and New Values (рис.1.17). 

 

Рис.1. 17. Заповнення діалогового вікна Recode into Different Variables 

 

Для того щоб задати інтервали доходу потрібно вибрати Range, 

LOWEST trough Value (від найменшого до) і записати туди наше обмеження 
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2000. Далі перейти в частину New Value і у полі Value задаємо значення 

нової змінної 1, яке буде перекодовувати старе значення і натискаємо Add 

(рис.1.18а). Щоб задати другий інтервал потрібно вибрати позицію Range і 

задати у першому полі 2000, в другому 5000, перейшовши в частину New 

Value, у полі Value задаємо значення нової змінної 2 та натискаємо 

Add(рис.1.18б). Для третього обмеження вибираємо Range, Value trough 

HIGHEST (до найбільшого) і в полі вказуємо 5000, а у частині New Value у 

полі Value задаємо значення нової змінної 3 і також натискаємо Add 

(рис.1.18в).  

 

а) Крок 1 
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б) крок 2 

 

В) крок 3 

Рис.1. 18. Заповнення діалогового вікна Recode into Different 

Variables: Old and New Values. 

Пам'ятаймо! Якщо не натиснути Add, а перейти одразу до Continueв 

діалоговому вікні Recode into Different Variables: Old and New Values, то 

отримаємо повідомлення про можливість втрати введених даних.  
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Кнопка Cancel дозволить повернутись у попереднє вікно, в якому 

можна завершити дію, натиснувши Add. 
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2. Створення і редагування графіків 

 

2.1. Cтворення і редагування стандартної діаграми 

До редагування діаграм відносять 

- Відображення значень категорій на графіках 

- Зміна зовнішнього вигляду окремих елементів графіків 

 

Всі маніпуляції з редагування діаграм проводять в Chart Editor 

(Редактор діаграм), який легко запустити подвійним кліканням лівої клавіші 

миші безпосередньо на графіку. 

 

2.2. Відображення значень категорій на графіках 

 

Отже, в нас є побудована діаграма (рис.2.1), на якій потрібно додати 

відповідні відсоткові значення. 

 

Рис.2. 1. Діалогове вікно звіту із круговою діаграмою 

 

Запускаємо подвійтим кліком миші Chart Editor (Редактор діаграм), в 

якому виконуємо команду Elements / Show Data Labels (Діаграма/Показати 

мітки діаграми) (рис.2.2 а) і отримуємо діалогове вікно Properties рис.2.2. б), 

в якому активна закладка  Data Value Labels. Переходимо в поле Not 
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Displayed, де активуємо Percent та натискаємо на стрілочку вверх, відповідно 

Percent переходить у поле Displayed. Далі в частині Label Position маємо 

можливість вибору для розташування написів на графіку: Automatic, Manual 

(розмістити вручну) та Custom (на власний розсуд). У частині ділового вікна 

Display Options можна вибрати такі позиції: 

- Suppress overlapping label – дозволяє розміщення міток без перекриття 

(рекомендовано обирати); 

- Display connecting lines to label – дозволяє показувати з'єднувальну 

лінію мітки і відповідного елемента діаграми (рекомендовано обирати); 

- Match label color to graphic element – дозволяє задати колір мітки. 

  

а) б) 

 Рис.2. 2. Виклик ділового вікна Properties а)та діалогове вікно 

Properties б) 

 

В результаті застосування описаних команд отримуємо надписи, що 

характеризують відсоткове представлення відповідних елементів діаграми 

(рис. 2.3). 
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Рис.2. 3. Діаграма із виведеними відсотковими значеннями категорій. 

 

Якщо є необхідність забрати підписи категорій, то у Chart Editor 

(Редактор діаграм) виконуємо команду Elements / Hide Data Labels 

(Приховати мітки даних). 

2.3. Редагування зовнішнього вигляду елементів діаграми 

До редагування зовнішнього вигляду діаграм найчастіше відносять 

зміну кольорів її елементів. Розглянемо яким чином змінити кольори 

кругової діаграми, представленої на рис. 2.3. 

Активуємо Chart Editor (Редактор діаграм). У ньому переходимо на 

закладку Edit / Properties (Правка / Властивості). У новому діалоговому вікні 

Properties (рис.2.4) переходимо на закладку Fill & Borders у полі Fill маємо 

можливість вибрати інший колір із палітри кольорів, у полі Pattern можна 

вибрати заливу візерунком (що ми і зробили) далі натискаємо Apply. 
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Рис.2. 4. Діалогове вікно Properties закладка Fill & Borders 

 

Редагована кругова діаграма представлена на рис. 2.5. 

 

Рис.2. 5. Розподіл опитаних покупців за статтю. 
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3. Описові статистики 

2.1. Описові статистики атрибутивних ознак 

2.2. Описові статистики кількісних ознак 

 

Одним із етапів статистичного аналізу будь-яких даних, зазвичай, є 

аналіз основних статистичних параметрів, які називають описовими 

статистиками. Мета пропонованих процедур – ознайомитись із даними, 

виявити наявні особливості, висунути гіпотези, за допомогою яких можна 

вибрати адекватну модель. Такий спосіб аналізу застосовують по різному 

залежно від виду ознаки та шкали, за якою вона вимірюється. Надалі 

приведемо приклади застосування описових статистик до якісних і 

кількісних ознак. 

3.1. Описові статистики атрибутивних ознак. 

Для оцінки даних з атрибутивних ознак переважно застосовують 

частотний аналіз. Пам'ятаємо, що для якісних ознак не можна застосовувати 

математичні операції, для прикладу додавання чи середнє значення. 

Для аналізу змінних, що вимірюються за номінальною шкалою, існує 

досить обмежений набір методів статистичного аналізу.  

Розглянемо як здійснити частотний аналіз для атрибутивних ознак за 

допомогою пакету SPSS на прикладі даних опитування (табл..1.1). 

Порівняємо частки чоловіків та жінок серед опитаних відвідувачів. 

Змінна стать для нас є групувальною ознакою, її значення поділяють вибірку 

на дві групи: чоловіки та жінки. Виконаємо команду Analyze / Descriptive 

Statistics / Frequencies (Аналіз/Описові статистики/Частоти) (Рис.3.1а) 
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а)      б) 

Рис.3. 1. Виклик діалогового вікна Frequencies (а) та діалогове 

вікно Frequencies 

 

У Діалоговому вікні Frequencies (рис.3.1б) у полі зліва активуємо 

змінну "Стать", натискаємо на стрілочку вправо і OK. В результаті віднове 

діалогове вікно, яке містить звіт про проведений аналіз даних (рис.3.2) 
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Рис.3. 2. Вікно звіту про проведений частотний аналіз. 

 

За замовчування вікно звіту має ім'я Output1. Якщо вікно звіту 

виводиться, наприклад 7 раз, то воно матиме назву Output7, тобто число – це 

номер виведення звітного вікна. Важливо пам'ятати, що всі звіти можна 

зберігати окремими самостійними файлами з розширенням .spo. 

Розглянемо типову структуру звіту. Вікно звіту розділено на дві 

частини. Ліва частина – провідник окремих складових, які представлені у 

звіті, права – безпосередні результати. В нашому прикладі звіту (рис.3.2) 

спочатку міститься назва проведеного аналізу, яка починається із червоної 

стрілки та самої назви " sFriquensie ", внизу під якою вказано місце 

розташування вихідних даних, далі розміщений блок Statistics, в якому 

представлено назву змінної, її значення, кількість значень та кількість 

відсутніх спостережень. 

У наступному блоці представлено, власне, ряд розподілу опитаних 

покупців за статтю. Перший стовбець – Frequency – частоти у абсолютних 

одиницях виміру (15 жінок та 5 чоловіків), другий – Percent – вказує на 

частки: жінки становлять 75% від всіх опитаних покупців, чоловіки – 15%. У 

стовбці Valid Percent (дійсні відсотки) представлено відсоток із врахуванням 

пропущених значень (в нашому випадку пропущених значень нема , тому 

значення у стовбцях Percent та Valid Percent співпадають). У стовбці 

Cumulative Percent (кумулятивна часка) – так званий відсоток з 

нагромадженням жінок та чоловіків. 

Якщо нам потрібно проілюструвати проведені розрахунки, то в 

діалоговому вікні Frequencies частоти (Виконаємо команду 

Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies) натискаємо Charts… 
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а)       б) 

Рис.3. 3. Діалогове вікно Frequencies (а) та Frequencies: Charts 

Після чого в нас появляється діалогове вікно Frequencies: Charts 

(рис.3.3 б), в якому потрібно зробити вибір з на ступних пунктів: 

None – без графіка; 

Bar charps – стовпчикова діаграма 

Pie charps – кругова діаграма 

Histograms – гістограма (зазвичай гістограму не будують для змінних, 

що мають тип String (Текст)) 

Ми вибираємо пункт Pie charps і у блоці діалогового вікна Chart Values 

вибираємо позицію Percentages (рис.3.3 б) натискаємо Continue та Ok. У вікні 

звіту отримуємо діаграму, представлену на рис.3.4. 

 

Рис.3. 4. Діалогове вікно звіту із побудованою діаграмою 

Переважно на кругових діаграмах показують відсоткові значення, які 

відповідають кожному із представлених секторів та роблять заливку 
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штрихуванням, щоб при чорно-білому друці легко було розрізняти сектори 

між собою. Тому отриману діаграму потрібно редагувати. Провівши 

процедури, описані у п. 2 отримаємо таку діаграму (рис.3.5)  

 

Рис.3. 5. Структура опитаних покупців у розрізі статі. 

 

Далі розглянемо описові статистики для змінної "Освіта". Для цього 

аналогічно виконуємо команду Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies. 

 

3.2. Описові статистики кількісних ознак 

У роботі із кількісними ознаками аналітики переважно оперують 

такими характеристиками як середнє значення досліджуваної ознаки, її 

мінімальне чи максимальне значення, мода, медіана і т.д. 

Виконуємо команду Analyze / Descriptive Statistics / Frequencies. У 

новому діалоговому вікні натискаємо на Statistics. Отримуємо нове діалогове 

вікно Frequencies: Statistics (Рис.3.6). Розглянемо які статистичні 

характеристики програма дає можливість автоматично розрахувати. 

Діалогове вікно Frequencies: Statistics розділено на чотири блоки. У лівому 

верхньому блоці під назвою Percentile Values (Процентні значення) 
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Quartiles – Квартилі (встановлено за замовчуванням) 

Cut points for N equal groups – поділ на N рівних груп. 

Percentlie(s) – відсотки. 

 

Рис.3. 6. Діалогове вікно Frequencies: Statistics 

У блоці команд Central Tendency (центральні тенденції) можна 

розрахувати: 

Mean – середнє арифметичне вказаної змінної; 

Median – медіана; 

Mode – мода; 

Sum – сума значень змінної 

У блоці команд Dispersion можна вибрати такі показники для аналізу 

варіації: 

Std, deviation – стандартне відхилення; 

Variance – дисперсія; 

Range – розмах; 

Minimum – мінімум; 

Maximum – максимум; 

S.E. mean – стандартна похибка середнього значення 
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Окремо виведено командуValuesare are group midpoints (Середні 

значення групи), у блоці  Distribution (Розподіли) можна задати значення 

Skewness (асиметрії) та Kurtosis (ексцесу) 

Якщо є потреба подати графічне зображення кількісної ознаки, то у 

діалоговому вікні Frequencies натискаємо на Charts, у новому діалоговому 

вікні – Histograms. Варто обирати команду Histograms, а не Bar charps, 

оскільки стовпчикова діаграма буде побудована строго за частотами, тобто, 

якщо у нашому прикладі значення кожної із заробітних плат повторюється 

один раз, то ми отримаємо двадцять стовпчиків висотою 1. Гістограма ж дає 

можливість побудувати графік таким чином, що висота кожного стовбця 

пропорційна кількості значент змінної, які потрапляють в інтервал, що є в 

основі стовбця (Рис.3.7) 

 

Рис.3. 7. Гістограма для змінної зарплата. 
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4. Перевірка статистичних гіпотез 

4.1. Основні поняття та алгоритм перевірки статистичних гіпотез 

Інформація, яку отримують на підставі вибірки, реалізованої із 

генеральної сукупності, може бути використана для формулювання певних 

суджень про всю генеральну сукупність. Наприклад, виробник, перед тим як 

розпочинати виготовляти певний вид продукції з допомогою нового 

устаткування, відбирає певну кількість такої продукції і піддає її 

відповідному тестуванню, щоб визначити якість. 

За результатами тестів можна зробити висновок про те, чи краща 

продукція, виготовлена за допомогою нового устаткування, чи ні. А це, у 

свою чергу, дає підставу для прийняття рішення: купувати нове устаткування 

для виготовлення продукції чи ні. 

Такі висновки називають статистичними. Статистичні висновки 

мають ймовірнісний характер, тобто завжди існує ймовірність того, що 

прийняті рішення будуть помилковими. 

Головна цінність прийняття статистичних висновків полягає в тому, що 

в межах ймовірнісних категорій можна об’єктивно виміряти ступінь ризику, 

що відповідає тому чи іншому висновку. 

Статистичні висновки, отримані на підставі обробки вибірки, 

називають статистичними гіпотезами. Статистична гіпотеза – це 

несуперечлива сукупність суджень щодо розподілу випадкової величини. 

Статистична гіпотеза – це певне твердження, яке потрібно підтвердити або 

відкинути на основі наявних статистичних даних. 

За прикладним змістом можна виділити такі групи статистичних 

гіпотез: 

1) щодо типу розподілу досліджуваної випадкової величини; 

2) щодо числових характеристик досліджуваної генеральної сукупності; 

3) щодо однорідності двох і більше вибірок або характеристик 

досліджуваних сукупностей; 

4) щодо ступеню та типу залежності між досліджуваними ознаками. 
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Гіпотезу, що підлягає перевірці, називають нульовою (Н0), оскільки ця 

гіпотеза припускає відсутність систематичних розбіжностей (нульові 

розбіжності) між невідомим параметром генеральної сукупності і величиною, 

що одержана внаслідок обробки вибірки. Протилежною до нульової гіпотези 

є альтернативна (конкуруюча, Н1). Нульова гіпотеза повинна мати чітке та 

однозначне формулювання, тоді як альтернативна є запереченням нульової і 

включає в себе всі інші можливості. [фішер]. 

Статистична гіпотеза повинна бути несуперечливою і повною. 

Несуперечливість означає відсутність логічних протиріч у формулюванні 

гіпотези. Повнота гіпотези передбачає наявність нульової гіпотези Н0 та 

альтернативної гіпотези Н1 , таких, щоб сумарна ймовірність нульової 

гіпотези р(Н0) і альтернативної гіпотези р(Н1) дорівнювала 1:  

р(Н0)+ р(Н1) =1. 

Приклад формулювання гіпотез. Компанія досліджує можливості 

отримання доходу від інвестицій А і В. Інвестиція А розрахована на 10 років з 

очікуваним прибутком 15% річних. Інвестиція В – на 8 років з таким же 

очікуваним прибутком. Вибіркові дисперсії щорічних прибутків для 

інвестиції А – σ2
А=36, σ2

В=9. Чи є підстави стверджувати. що ризики для 

інвестицій А і В різні для 5-ти відсоткового рівня значущості. Припускаємо, 

що випадкова величина щорічного прибутку на інвестиції має нормальний 

закон розподілу. 

Н0 : σ2
А= σ 2

В – суттєвої різниці між ризиками для інвестицій А та В 

немає; 

Н1 : σ
2
А  σ 2

В – є суттєва різниця між ризиками для інвестицій А та В. 

В статистиці розрізняють прості та складні статистичні гіпотези. 

Проста гіпотеза передбачає певне значення для параметра розподілу, а 

складна – певну область значень. Проста гіпотеза, як правило, належить до 

параметра ознак генеральної сукупності і є однозначною. 

Наприклад, згідно з простою гіпотезою параметр генеральної 

сукупності дорівнює конкретному числу, а саме: 
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4:0 =ГxH ; 

4:0 =ГH . 

Складна статистична гіпотеза є неоднозначною. Вона може 

стверджувати, що значення параметра генеральної сукупності належить 

певній області ймовірних значень, яка може бути дискретною і неперервною. 

Наприклад: 

]2,2;1,2;2[:0 ГxH ; 

]5,62,5[:0 ГxH . 

Нульова гіпотеза може стверджувати як про значення одного параметра 

генеральної сукупності, так і про значення кількох параметрів, а також про 

закон розподілу ознаки генеральної сукупності. 

Перевірка гіпотез здійснюється на основі статистичних критеріїв. 

 

Критерії перевірки статистичних гіпотез.  

Критерій перевірки статистичних гіпотез – це правило, яке дозволяє 

відхилити чи не відхилити нульову гіпотезу на основі  вибірки. Критерій 

перевірки статистичної гіпотези базується на певній статистиці (під 

статистикою розуміють показник, обчислений на основі елементів вибірки; 

це, власне і є сам критерій) і визначає її значення.  

Величина критерію поділяє область значень статистики на довірчу та 

критичну. Якщо значення відповідної статистики, розраховане за вибіркою, 

знаходитьсяв критичній області то гіпотеза Н0 відхиляється, якщо в довірчій 

області то приймається.  

Зауважмо, що коректне використання математичної статистики 

передбачає, що статистичний критерій не може довести ні однієї гіпотези, він 

тільки вказує на „відсутність заперечення”. Тобто висновок у математичній 

статистиці має вигляд: „статистичні дані не суперечать гіпотезі Н0 ”, або 

„статистичні дані відхиляють гіпотезу Н0 на рівні істотності такому-то”.  

Прийняття чи відхилення гіпотези за критерієм в статистиці не дає її 

логічного підтвердження, а носить  імовірнісний характер.  
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Тут можливі такі чотири випадки:  

1. Гіпотеза Н0 вірна і вона приймається;  

2. Гіпотеза Н0 невірна і вона не приймається;  

3. Гіпотеза Н0 вірна, але вона не приймається (помилка І роду);  

4. Гіпотеза Н0 невірна, але вона приймається (помилка ІІ роду). 

Ситуації під час перевірки гіпотез зведено в таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 

Ймовірності виникнення помилок під час перевірки статистичних 

гіпотез 

 Фактична ситуація 

Н0 правильна Н0 

неправильна 

Гіпотезу Н0 відхиляють  α 1 – β 

Гіпотезу Н0 приймають 1 – α Β 

де α – ймовірність помилки першого виду (рівень істотності); 

 (1 – α) – ймовірність прийняття правильного рішення щодо 

нульової гіпотези; 

 β – ймовірність помилки другого виду; 

 (1 – β) – потужність критерію. 

 

Зменшення рівня істотності зменшує ймовірність помилки першого 

виду, але одночасно збільшує ймовірність помилки другого виду. 

 

Рис.4.1. Графічна перевірка гіпотези Н0 
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φн0(x) – щільність ймовірностей розподілу статистики при вірності 

нульової гіпотези; 

φн1(x) – щільність ймовірності статистики при вірності альтернативної 

гіпотези;  

α– ймовірність помилкового відкидання гіпотези  H0 (рівень істотності 

критерію) (помилка І роду); β - ймовірність помилкового прийняття гіпотези 

H1 (помилка ІІ роду); 1− β - ймовірність вірного відкидання гіпотези H1 

(потужність критерію)). 

  

Під час вибору величини критерію, тобто критичного значення 

статистики, оцінюють ймовірності отримання різних відповідей. Область α 

на рис. 4.1 відповідає ймовірності того, що гіпотеза вірна, але за даним 

критерієм вона буде відкинута. Це ймовірність помилки І роду. Цю область 

називають рівень істотності критерію і позначають літерою α. Величина 1 – α 

є ймовірністю прийняття вірної гіпотези і називається рівнем довіри.  

Переважно вибирають α = 0,05. Але залежно від конкретного завдання 

аналізу α може дорівнювати 0,1; 0,02, 0,01; 0,005 тощо. Чим менше значення 

рівня істотності, тим менша ймовірність відкинути вірну гіпотезу. Якщо, 

наприклад, обраний рівень істотності α = 0,01, то ризик відкинути вірну 

гіпотезу виникає в одному випадку зі ста. 

Область β на рис. 4.1 відповідає ймовірності прийняття невірної 

нульової гіпотези, тобто ймовірності помилки ІІ роду. Величина 1 – β є 

ймовірністю відкидання невірної гіпотези і називається потужністю 

критерію. Потужність критерію визначається емпіричним шляхом. 

Виявляється, що деякі критерії дозволяють виявляти відмінності там, де інші 

виявляються неспроможними це зробити, тому пропонується застосовувати 

більш потужні критерії. Проте підставою для вибору критерію може бути не 

лише потужність, але й інші його характеристики, наприклад, ширший 

діапазон застосування до даних, які визначені за номінальною чи ранговою 
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шкалою; обмеженість обсягів вибірки або їх неоднаковість за обсягом тощо. 

Тоді й використовують менш потужні критерії. 

Зауваження. Перевірка статистичної гіпотези не надає точного 

висновку щодо її вірності або невірності. Прийняття гіпотези означає, що на 

прийнятому рівні істотності вона не суперечить статистичним даним. 

Далі розглянемо конкретні приклади критеріїв. Статистичні висновки 

завжди є результатом перевірки статистичних гіпотез. Критерії перевірки 

статистичних гіпотез передбачають обчислення за даними  вимірювань 

певних статистик та порівняння одержаних значень з теоретично 

розрахованими критичними величинами. Залежно від того, які статистики 

потрібно розрахувати, критерії перевірки статистичних гіпотез поділяють на:  

- параметричні критерії; 

- непараметричні критерії. 

Незважаючи на різноманітність типів гіпотез і критеріїв, схему 

перевірки статистичних гіпотез можна представити у послідовності 

виконання наступних кроків: 

1) Висунення припущень про вид розподілу досліджуваної величини 

(величин) або про її числові характеристики.  

2) Формулювання статистичних гіпотез.  

3) Вибір критерію перевірки відповідно до змісту гіпотез і 

статистичних даних.  

4) Вибір рівня істотності залежно від вимог до точності результатів 

дослідження.  

5) Розрахунок значення обраного критерію за статистичними даними.  

6) Порівняння розрахованого значення критерію з його критичним 

значенням і прийняття або відкидання основної гіпотези. 

 

Перевірка гіпотези про вид закону розподілу досліджуваної величини  

Перевірка гіпотези про вид закону розподілу досліджуваної величини 

має велике значення для прикладних досліджень. Необхідність такої 
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перевірки виникає при виборі критерію, оскільки для багатьох з них 

висувається вимога нормального розподілу статистичних даних. Означені 

гіпотези перевіряються при проектуванні систем масового обслуговування, 

перевірки якості продукції або праці і т. ін.  

Припустимо, що з деякої генеральної сукупності Х, яка розглядається 

як випадкова величина, обрана вибірка {х1, х2, х3, …, хn}. За даними вибірки 

побудовано статистичний ряд (табл. 4.2), що містить варіанти хi та  відповідні  

частоти fi ,  i=1,k ,  де  k  –  кількість  варіант  у  випадку  дискретного  

ряду.  У падку інтервального ряду хi  – середини інтервалів, k – кількість 

інтервалів.   

Таблиця 4.2   

xi x1 x2 … xk 

fi f1 f2 … fk 

 

Отриманий на основі вибіркових даних статистичний ряд називається 

емпіричним законом розподілу величини Х. За даними статистичного ряду 

можна знайти числові характеристики, які є вибірковими параметрами закону 

розподілу Х. Вид закону розподілу визначається відповідно до умов 

формування вибірки або залежно від виду графіка емпіричної щільності 

розподілу (гістограми) у випадку неперервної випадкової величини Х і 

полігону частот, якщо величина Х дискретна.  

Параметри обраного закону розподілу змінюються відповідними 

вибірковими параметрами.  

Закон розподілу випадкової величини Х, параметрами якого є 

відповідні вибіркові числові характеристики, називається теоретичним 

законом розподілу. При здійсненні такої заміни немає впевненості, що закон 

розподілу обраний правильно. Тому розроблено процедуру, яка дозволяє 

оцінити ступінь відповідності обраного закону даним вибірки. Критерії 

здійснення такої перевірки називаються критеріями згоди, найбільш відомим 

з яких є критерій Пірсона χ2 (хі-квадрат).  
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Критерій Пірсона χ2 обчислюється за формулою:   

( )

=

−
=

n

i Ti

TiFi
p

f

ff

1

2

2       (4. ) 

де Tif  – частоти, отримані за теоретичним законом розподілу 

(теоретичні частоти). З формули (4.1) видно, що у випадку, коли відповідні 

теоретичні та емпіричні частоти співпадають, χ2 = 0. Тобто, чим ближче χ2 до 

нуля, тим краще узгоджуються вибіркові дані та обраний теоретичний закон 

розподілу.  

Розраховане значення критерію χ2 порівнюється з його критичним 

значенням χ2
α,l, яке знаходиться за статистичними таблицями, або за 

допомогою вбудованої статистичної функції Excel CHISQ.INV.RT(α;l) або за 

допомогою  описових статистик пакету програм SPSS. Аргументами функції 

CHISQ.INV.RT  є: α –рівень істотності;  l – ступені свободи, l = k – r – 1, де k 

– кількість груп емпіричного розподілу, r – кількість параметрів 

теоретичного розподілу (наприклад, для нормального розподілу r = 2, 

оскільки параметрів два – а і σ). Якщо χ2 < χ2
α,l , то гіпотеза про закон 

розподілу приймається. У протилежному випадку випадку гіпотеза 

відкидається.  

Отже, перевірка гіпотези про закон розподілу величини Х здійснюється 

за такими етапами:  

1) З генеральної сукупності Х формується вибірка і будується 

статистичний ряд. 

2) Висувається гіпотеза про закон розподілу випадкової величини Х.  

3) Знаходяться вибіркові параметри обраного закону розподілу.  

4) Розраховуються теоретичні частоти.  

5) Розраховується критерій χ2 за формулою (4.1).  

6) Обирають рівень істотності α (або рівень довіри β) і знаходиться 

критичне значення χ2
α,l 

7) Порівнюють розраховане χ2
 і критичне значення критерію χ2

α,l  та 

робиться висновок про справедливість запропонованої гіпотези.  
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4.2. Таблиці спряженості. Критерій хі-квадрат 

Таблиці спряженості (кростабуляції) застосовують для виявлення та 

оцінки взаємозв'язків двох і більше ознак, які вимірюють у номінальній 

шкалі. Таблиці спряженості не застосовують для неперервних ознак. Однак, 

виникають ситуації, в яких є потреба представити неперервну ознаку у 

таблицях спряженості. За такої необхідності кількісну неперервну ознаку 

представляють дискретними значеннями. Для прикладу, вік особи можна 

представити за групами 0 – 19, 20 – 39, 40 – 59 і т.д. Незважаючи, що таке 

представлення робить таблиці спряженості більш наочними для 

представлення, варто пам'ятати, що з точки зору статистичного аналізу 

перехід від кількісних змінних до номінальних не є бажаним, так як можлива 

суттєва втрата частини інформації про розбіжності. Наприклад, дві особи у 

віці 39 і 40 років потрапляють у дві сусідні вікові групи, і при аналізі вони 

нічим не відрізняються від пари людей віком 20 і 59 років. 

Для роботи з таблицями спряженості в SPSS використовують команду 

Crosstabs (Таблиці спряженості). 

4.3. Таблиці спряженості 

Розглянемо приклад, в якому представлено дані опитування учнів 

трьох випускних класів школи щодо їх вподобань, намірів щодо вибору 

профілю вузу при вступі, середнього балу за 10 та 11 клас. Якщо працювати з 

командою Frequencies, то ми взнати, що серед опитаних школярів є 61 

дівчина та 39 хлопців, що 33 з них займаються спортом, 37 – комп'ютерами, 

30 – захоплюються мистецтвом. Однак, в результаті застосування такої 

команди ми отримуємо дві різних таблиці, а якщо є потреба відповісти на 

запитання скільки дівчат займаються спортом чи скільки хлопців надають 

перевагу мистецтву, то застосування команди Frequencies такої відповіді не 

дає. Натомість, в SPSS існує команда Crosstabs (Таблиці спряженості), за 

допомогою якої можна будувати таблиці спряженості. 
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Отже, для того щоб побудувати таблицю спряженості (вивчити 

взаємозв'язок між статтю учнів випускних класів та їхнім улюбленим 

заняттям), в меню Analyze / Descriptive statistics / Сrosstabs (Аналіз/Описові 

статистики/Перехресні таблиці). У діалоговому вікні, що появиться після 

виконання таких команд (рис. 4.1) потрібно активувати змінну стать і 

натиснути стрілку вправо до поля Rows (Рядки); потім активувати змінну 

хобі і стрілочкою вправо переправити її у поле Columns (Стовбці).  

 

Рис.4. 2. Діалогове вікно Сrosstabs 

 

Далі натискаємо OK. У вікні звітів (рис.4.2) отримуємо таблицю 

спряженості. 
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Рис.4. 3. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

 

Часто в аналізі якісних змінних зручно оцінювати відсоткове 

співвідношення груп даних. Для прикладу скільки відсотків дівчат 

захоплюється спортом. Для цього у діалоговому вікні Сrosstabs (Рис.4.1) 

натиснути на Cells (Клітинки) і у новому діалоговому вікні Сrosstabs: Cell 

Display (Рис.4.3) у блоці команд Percentages  відзначити Row. Натиснувши 

послідовно на Continue та OK, отримуємо діалогове вікно звіту виводу із 

відсотковими значеннями за рядками (Рис.4.4). 

 



45 

Рис.4. 4. Діалогове вікно Сrosstabs: Cell Display 

 

 

Рис.4. 5. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

з перерахунком відсотків за рядками 

 

Із таблиці спряженості, представленої у звіті на рис.4.4, бачимо, що 

найбільше опитані дівчата у вільний час займаються мистецтвом – 50,8%, 

вивченню комп'ютерів надають перевагу 26,2%  та спорту – 23,0% всіх 

опитаних випускниць. Опитані хлопці, за своїми заняттями у вільний від 

навчання час, найбільше надають перевагу заняттям спорту (46,2%) та 

вивченням комп'ютерів (38,5%) і тільки 15,4% захоплюються мистецтвом. 

Якщо нема потреби представляти абсолютні значення у таблиці спряженості, 

то у діалоговому вікні Сrosstabs: Cell Display (Рис.4.3) у блоці команд 

Counts забрати позначку біля команди Observed. У вікні звіту отримаємо 

тільки відсоткові значення (рис.4.5). 
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Рис.4. 6. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

з перерахунком відсотків за рядками (тільки відсоткові значення) 

 

Якщо у діалоговому вікні Сrosstabs: Cell Display (Рис.4.3) у блоці 

команд Percentages  відзначити Total, далі – Continue та OK, то отримуємо 

діалогове вікно звіту виводу із відсотковими значеннями за стовбцями 

(Рис.4.6). 

 

Рис.4. 7. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

з перерахунком відсотків за стовбцями 

Таблиця, із звіту на рис. 4.6, дає можливість глянути на дані з іншого 

боку. Так, спортом у вільний час більше займаються хлопці 54,5%, 
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вподобання щодо комп'ютерів поділились практично навпіл: 51,4% – дівчата, 

48,6% – хлопці і 90% дівчат та 10% хлопців у вільний час віддають перевагу 

мистецтву. 

Наступний варіант таблиці спряженості із відсотками – таблиця 

спряженості із загальними відсотками. Загальні відсотки – відсоток, який 

становлять спостереження даної комірки від всіх спостережень. Для 

представлення таблиці спряженості із загальними відсотками необхідно у 

діалоговому вікні Сrosstabs: Cell Display (Рис.4.3) у блоці команд 

Percentages  відзначити Column (стовбці), далі – Continue та OK, то 

отримуємо діалогове вікно звіту виводу із відсотковими значеннями за у 

загальному перерахунку (Рис.4.7). 

 

Рис.4. 8. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

із загальним перерахунком відсотків  

 

Тут також можна залишити тільки відсоткові значення, якщо при 

заповненні діалогового вікна Сrosstabs: Cell Display (Рис.4.3) у блоці команд 

Counts забрати позначку біля команди Observed.  

Важливим при побудові таблиць спряженості із подальшим аналізом за 

допомогою критерію хі-квадрат є представлення реальних частот, очікуваних 

частот та різниці між ними. Для цього у діалоговому вікні Сrosstabs: Cell 
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Display (Рис.4.3) у блоці команд Counts позначити команду Observed (реальні 

частоти) та Expected (очікувані частоти), у блоці команд Residuals (залишки)  

вибираємо Unstandardized (Нестандартизовані), далі – Continue та OK, то 

отримуємо діалогове вікно звіту виводу із реальними, очікуваними частотами 

та їх різницею (Рис.4.8). 

 

Рис.4. 9. Діалогове вікно звіту із побудовано таблицею спряженості 

із реальними, очікуваними частотами та їх різницею. 

  

При потребі побудувати таблицю спряженості для трьох і більше 

змінних необхідно у діалоговому вікні Сrosstabs: Cell Display (Рис.4.3) у 

блоці команд Layer 1 of 1, у поле перенести відповідну змінну (одну чи 

декілька), за якою ще буде проводитись аналіз ( у нашому випадку обираємо 

змінну профіль вузу), далі – Continue та OK, то отримуємо діалогове вікно 

звіту виводу із реальними, очікуваними частотами та їх різницею (Рис.4.9).  
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Рис.4. 10. Звіт із побудовано таблицею спряженості за трьома 

змінними. 

 

4.4. Критерій хі-квадрат 

У нас є побудована таблиця спряженості (Рис.4.8), за даними якої, ми 

можемо припускати, що існує зв'язок між хобі випускників шкіл та їх статтю. 

Щоб підтвердити чи спростувати це твердження потрібно 

сформулювати нульову та альтернативну гіпотези: 

Н0: Змінні "хобі випускників" та "стать випускників" не залежні; 

Н1: Змінні "хобі випускників" та "стать випускників" залежні. 

Пам'ятаймо, що при застосуванні критерію хі-квадрат, програма не 

розрізняє залежної та незалежної змінних, Напрям впливу визначає аналітик 

(який може помилятись у такому трактуванні). Переходимо до застосування 

критерію хі-квадрат у SPSS.  

Виконуємо команди в меню Analyze / Descriptive statistics / Сrosstabs 

(Аналіз/Описові статистики/Перехресні таблиці). У діалоговому вікні, що 

появиться після виконання таких команд (рис. 4.1) натиснути кнопку 

Statistics. Появиться нове діалогове вікно Сrosstabs: Statistics, в якому 

вибираємо команду Chi-square, далі – Continue та OK (рис.4.10а). Аналіз 

кореляцій у наведеному прикладі не має змісту, оскільки ознаки атрибутивні. 

Результат застосування критерію Хі-квадрат представлений на рис.4.10 

б). 
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а)        б) 

Рис.4. 11. Діалогове вікно Сrosstabs: Statistics а) та результат 

застосування методу Хі-квадрат б). 

 

У виведеному результаті (рис. 4.10 б) найперше увагу звертають на 

величину коефіцієнта Хі-квадрат Pearson Chi-Square, яка в нашому випадку 

становить 13,224. Розрахункове значення порівнюють з табличним, що 

знаходиться у статистичних таблицях.  

SPSS пропонує значно простіший спосіб, що не потребує застосування 

табличних значень критерію Хі-квадрат. Досить проаналізувати значення 

стовбця Asymp. Sig. (2-sided). Для того щоб прийняти нульову гіпотезу 

вказані значення не можуть перевищувати рівня істотності (за 

замовчуванням рівень істотності приймають 0,05). У нашому прикладі 

значення Sig наближаються до (0,001), що значно менше від названого рівня 

істотності 0,05. 



51 

Отже, інтерпретуючи отримані результати, можемо говорити, що 

гіпотезу Н0 потрібно відхилити, а приймаємо гіпотезу Н1, котра говорить про 

залежність досліджуваних ознак. Тобто у нашому випадку можна з 

ймовірністю 95% стверджувати, що хобі випускників шкіл залежить від їх 

статі. 

Застосування критерію Хі-квадрат вимагає виконання двох умов: 

1. Набір даних є випадковою вибіркою із досліджуваної генеральної 

сукупності. 

2. Для кожної комбінації категорій очікувана кількість значень у 

кожній з комірок не може бути меншою за 5. Якщо така умова не 

виконується, то за допомогою перекодування змінних утворюємо 

нову змінну для якої буде виконуватись названа умова. 

 

Зауважмо, що у діалоговому вікні Сrosstabs: Statistics ми обрали тільки 

команду Chi-square. Але на ній не завершуються можливості для 

статистичного аналізу. Так у цьому діалоговому вікні (рис. 4.10 а) можна 

вибрати бажані для аналізу статистичні критерії і міри незалежності та 

узгодженості критеріїв, зокрема Contingency Coefficient (коефіцієнт 

контингенції), Phi Cramer's V (коефіцієнти φ-, V-Крамера) Goodman and 

Kruskal tau ( гама коефіцієнт), Uncertainty Coefficient(коефіцієнт 

невизначеності),  

Варто наголосити на методах розрахунку істотності, які запропоновані 

в SPSS. Щоб обрати метод розрахунку істотності, потрібно натиснути на 

Exact (Рис.4.1). У діалоговому вікні Exact Test за замовчуванням виставлено 

позицію Asymptotic only (тільки наближений), що відповідає визначенню 

наближеної істотності традиційним способом. Також є можливість 

розрахунку методом Monte Cаrllo чи Exact (точним) (Рис. 4.11). 
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Рис.4. 12. Діалогове вікно Exact Test 

 

 

4.5. Застосування t-критерію у статистичному аналізі 

Застосування t-критерію вважається одним із найпоширеніших методів 

статистичного аналізу, оскільки дає можливість визначити на скільки істотні 

відмінності між двома вибірками за певною кількісною ознакою. Головна 

вимога до даних, що підлягають аналізу за допомогою t-критерію – вони 

мають вимірюватись у метричній шкалі. Якщо є сумніви стосовно шкали, в 

якій вимірюється досліджувана ознака, то варто застосовувати 

непараметричні методи дослідження. 

В SPSS Independet-Samples T Test (t-критерій для незалежних вибірок), 

Paired-Samples T Test (t-критерій для залежних вибірок), One-Samples T Test 

(t-критерій для одної вибірки) 

- Перший критерій Independet-Samples T Test (t-критерій для 

незалежних вибірок) застосовують для порівняння середніх значень 

двох вибірок. Для вибірок, які порівнюємо мають бути визначені 

значення за одною ознакою. Обов'язковою умовою для застосування 

t-критерію є незалежність вибірок.  

- Другий – Paired-Samples T Test (t-критерій для залежних вибірок) – 

дає можливість для порівняння середніх значень двох замірів однієї 
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ознаки у одній вибірці. Обов'язковою умовою для застосування t-

критерію є наявність повторного заміру за досліджуваною ознакою. 

- Третій – One-Samples T Test (t-критерій для одної вибірки) дає 

можливість порівняти середнє значення вибірки із певним 

еталонним значенням. 

 

4.6. Застосування t-критерію для незалежних вибірок 

Щоб застосувати t-критерій для незалежних вибірок потрібно в меню 

виконати наступні команди Analyze / Compare Means / Independet-Samples 

T Test (Порівняння середніх / t-критерій для незалежних вибірок), після чого 

отримуємо діалогове вікно Independet-Samples T Test (рис.4.12). 

 

Рис.4. 13. Діалогове вікно Independet-Samples T Test 

 

У діалоговому вікні Independet-Samples T Test можна задати параметри 

для застосування t-критерію. У лівій частині діалогового вікна розташований 

список всіх доступних змінних, які є у файлі, а у правій частині – 

розташовано поле для заповнення списку змінними, які аналізуємо Test 

Variables. Такий список може містити довільну кількість змінних, а самі зміні 

повинні вимірюватись у метричній шкалі( У нашому випадку всі тести та 

середній бал). У полі Grouping Variable (Групувальна ознака) записуємо 

назву змінної, градації якої відповідають дві незалежні вибірки. Переважно 
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групувальна змінна дискретна і має два значення. Групувальна змінна може 

мати більше значень чи бути неперервною, але і в одному і у іншому випадку 

потрібно прийнятним методом перекодувати всю множину значень на дві 

категорії чи вибрати тільки дві з уже існуючих. 

Після того, як задано назву групувальної ознаки, потрібно натиснути на 

Define Groups, як наслідок появляється діалогове вікно Define Groups 

(Рис.4.14), в якому є можливість вибору за двома командами Use specified 

values (Використовувати задані значення) та Cut point (Точка поділу). По 

замовчуванню активна команда Use specified values (Використовувати задані 

значення). Якщо будемо використовувати її, то у полях Group 1 (група 1) та 

Group 2 (група 2) потрібно перечислити значення групувальної ознаки, за 

яким формується перша і друга вибірки. Якщо ж вибрати команду Cut point 

(Точка поділу), то у полі справа вказують значення, яке розбиває діапазон 

значень групувальної ознаки на два інтервали, що не перетинаються. 

 

Рис.4. 14. Діалогове вікно Define Groups 

 

У нашому випадку групувальна ознака стать, відповідно, у полі Group 1 

вводимо 1 а у Group 2 – 2. Далі – Continue та OK, то отримуємо діалогове 

вікно звіту виводу із даними, які згенерувала програма після виконання 

описаних команд (Рис.4.15).  

Group Statistics 

 Стать N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Середній бал за 10-й клас ж 61 9,6433 ,76807 ,09834 

ч 39 9,3046 ,63369 ,10147 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Середній 

бал за 10-й 

клас 

Equal 

variances 

assumed 

1,516 ,221 2,298 98 ,024 ,33866 ,14740 ,04615 ,63118 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,397 91,682 ,019 ,33866 ,14131 ,05800 ,61932 

Рис.4. 15. Фрагмент звіту з результатами застосування t-критерію 

для незалежних вибірок 

Із виведеного звіту у таблиці групувальні статистики бачимо, що у 

вибірці із 61 дівчат середній бал становить 9,64, для вибірки хлопців – 9,3. 

Така розбіжність середніх значень статистично значуща на рівні високому 

рівні істотності (р=0,009). Із таблиці Критерії для незалежних вибірок 

можемо трактувати такі отримані результати. Критерій рівності дисперсій 

Лівіня (Levene's Test) вказує на те, що дисперсії двох вибірок статистично не 

відрізняються (р=0,221 значно більше за 0,05).  

 

4.7. Застосування t-критерію для залежних вибірок 

Щоб застосувати t-критерій для залежних вибірок потрібно в меню 

виконати наступні команди Analyze / Compare Means / Paired-Samples T 

Test (Порівняння середніх / t-критерій для залежних вибірок), після чого 

отримуємо діалогове вікно Paired -Samples T Test (рис.4.16). 
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Рис.4. 16. Діалогове вікно Paired-Samples T Test 

 

Як бачимо, застосування t-критерію для залежних вибірок є простішим 

від попереднього випадку, де вибірки незалежні. Вся процедура керується 

єдиним діалоговим вікном і не потребує застосування групувальної ознаки. 

Відмінністю від попереднього випадку ж є те, що у цьому випадку потрібно 

вказати одразу пару змінних у поле Paired Variables. Кількість пар може бути 

довільною. У випадку одної пари, наприклад, середній бал за 10 клас та 

середній бал за 11-й клас, ці дві змінні по черзі потрібно активувати у полі 

вибору змінних, стрілочкою перевести у поле Paired Variables та натиснути 

Ok, щоб отримати вікно звіту з отриманими результатами (Рис.4.17) 

 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Середній бал за 10-й 

клас 

9,5112 100 ,73433 ,07343 

Середній бал за 11-й 

клас 

10,129

2 

100 ,66214 ,06621 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Середній бал за 10-й 

клас & Середній бал за 

11-й клас 

100 ,434 ,000 

Paired Samples Test 
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  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

P

air 1 

Середній бал 

за 10-й клас - 

Середній бал 

за 11-й клас 

-,618 ,74548 ,07455 -,76592 -,47008 -8,29 99 ,000 

Рис.4. 17. Фрагмент звіту з результатами застосування t-критерію 

для залежних вибірок (1 пара змінних) 

Як видно із результатів, представлених на рис.4.17 середній бал за 11-й 

клас виявився вищим за середній бал у 10-му класі із рівнем істотності 

(р<0,001). Окрім того, між змінними середній бал за 10-й клас та середній бал 

за 11-й клас існує кореляційний зв'язок (r=0,434, р<0,001), який вказує на 

існування залежності між оцінками у 10-му та 11-му класах і вибірки можна 

вважати залежними. 

Щоб застосувати t-критерій для залежних вибірок для декількох пар 

змінних потрібно вказати ці пари змінних у полі Paired Variables. Для 

прикладу, щоб порівняти результати першого тесту і трьох інших потрібно їх 

попарно ввести у поле Paired Variables (Рис.4.18). 

 

Рис.4. 18. Діалогове вікно Paired-Samples T Test для декількох пар 

змінних 

4.8. Застосування t-критерію для одної вибірки 
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Часто у статистичному аналізі виникає потреба порівняти середнє 

значення розподілу з певним фіксованим значенням. Наприклад, чи 

відрізняються дані наявної вибірки від нормативних показників. Для таких 

завдань в SPSS передбачено реалізацію через застосування t-критерію для  

одної вибірки. Для цього в меню виконати наступні команди 

Analyze / Compare Means / One-Samples T Test (Порівняння середніх / t-

критерій для залежних вибірок), після чого отримуємо діалогове вікно Paired 

-Samples T Test, у лівій частині якого вибираємо необхідні змінні, 

переводимо їх у поле Test Variables, а у поле Test Value вписуємо константу 

для порівняння (рис.4.19). У нашому випадку 10. 

 

Рис.4. 19. Діалогове вікно One-Samples T Test 

 

 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Числові ряди 100 10,35 2,768 ,277 

Словник 100 11,96 2,857 ,286 

One-Sample Test 

 Test Value = 10 

 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference Lower Upper 
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Числові 

ряди 

1,264 99 ,209 ,350 -,20 ,90 

Словник 6,861 99 ,000 1,960 1,39 2,53 

Рис.4. 20. Фрагмент звіту з результатами застосування t-критерію 

для одної вибірки 

Із представленого звіту, бачимо, що середнє значення змінної Тест 2 

10,35 статистично не відрізняється від заданого значення 10 ( р>0,1), середнє 

значення змінної Тест 2 10,35 статистично не відрізняється від заданого 

значення 10 ( р>0,1), 

 

4.9. Непараметричні критерії 

Оскільки, непараметричні критерії не пов'язують аналіз наявних даних 

із законом розподілу цих даних, тому вони мають достатньо широке 

застосування у статистичному аналізі. Тобто непараметричні критерії 

дозволяють досліднику здійснювати аналіз без додаткового дослідження 

характеру розподілу змінних. Непараметричні критерії переважно 

застосовують для аналізу ознак, що представлені в номінальній чи ранговій 

шкалі, для яких неприйнятні арифметичні операції, а потребують додаткових 

розрахунків, серед яких можна виокремити такі: 

- ранжування змінних; 

- підрахунок кількості значень одного розподілу, які перевищують 

значення іншого розподілу; 

- застосування вагових коефіцієнтів; 

- визначення ступеню відхилення від заданого розподілу, тощо.  

Переважно непараметричні методи достатньо прості для вивчення і 

застосування. Ми розглянемо найбільш популярні: 

- Критерій Манна-Уітні для порівняння двох незалежних вибірок – 

дозволяє виявити відмінності між двома незалежними вибірками за 

ступенем проявлення порядкової змінної. 
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- Критерій знаків для порівняння двох залежних вибірок – 

ґрунтується на підрахунку кількості додатних та від'ємних різниць 

між повторними замірами 

- Критерій Вілксона для порівняння двох залежних вибірок – 

ґрунтується на підрахунку кількості додатних та від'ємних різниць 

між повторними замірами із врахуванням їх величини. 

- Критерій серій – визначає чи є послідовність бінарних подій 

випадковою чи впорядкованою. 

- Біномінальний критерій – визначає відмінності у розподілі 

дихотомічної величини від заданого співвідношення. 

- Критерій Колмогорова-Смірнова для однієї вибірки – визначає 

відмінності у розподілі досліджуваної величини від заданого 

розподілу (нормального, рівномірного, Пуассона і т.д.) 

- Критерій хі-квадрат для одної вибірки – визначає ступінь 

відхилення наявного розподілу частот від очікуваного розподілу. 

- Критерій Краскала-Уоллеса для порівняння К незалежних вибірок – 

дає можливість визначити ступінь відмінності між трьома і більше 

незалежними вибірками за рівнем проявлення порядкової змінної. 

- Критерій Фрідмана для порівняння К залежних вибірок – дає 

можливість визначити ступінь відмінності між трьома і більше 

залежними вибірками за рівнем проявлення порядкової змінної. 

 

4.10. Критерій Манна-Уітні ( U-критерій) 

Критерій Манна-Уітні можна назвати аналогом t-критерію для 

незалежних вибірок в яких розподіл змінних не є нормальним (чи близьким 

до нормального). Наведемо приклад застосування названого критерію. 

Для прикладу, попробуємо з'ясувати чи відрізняються хлопці та дівчата 

за рівнем успішності у випускному класі. Для цього потрібно виконати 

наступні команди Analyze / Nonparametric Test / 2-Independet Samples Test 

(Непараметричні методи / Дві незалежних вибірки), після чого отримуємо 
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діалогове вікно 2-Independet Samples Test (рис.4.21). За замовчуванням 

активний критерій Манна-Уітні. 

          

 

 а)       б) 

Рис.4. 21. Виклик та діалогове вікно Two-Independet Samples Test 

 

У діалоговому вікні Two-Independet Samples Test (рис.4.21 б) зліва у 

списку змінних активуємо змінну середній бал за 11 клас та за допомогою 

стрілки переводимо у поле Test Variable List (список змінних, які піддаються 

аналізу). Наступним кроком переводимо змінну Стать у поле Grouping 

Variable (Групувальна ознака), після чого стає активною кнопка Define 

Groups, натиснувши яку, отримуємо діалогове вікно Define Groups, де у полі 
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Group 1 (Група 1) вводимо 1 (жіноча стать), у Group 2 (група 2) вводимо 2 

(чоловіча стать ) (Рис.4.22).  

 

 

Рис.4. 22. Заповнення діалогового вікна Two-Independet Samples Test та 

Two-Independet Samples Test: Define Groups 

 

Далі – Continue та OK, то отримуємо діалогове вікно звіту виводу із 

розрахованими параметрами критерію Манна-Уітні (Рис.4.23). 
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Рис.4. 23. Діалогове вікно звіту Two-Independet Samples Test із 

розрахованими параметрами критерію Манна-Уітні 

Із отриманого звіту можемо робити наступні висновки: середній ранг 

(Mean Rank) для дівчат становить 56,21, а для хлопців 41,56; величина 

критерію Манна-Уітні дорівнює 841. Значення Z є нормалізованим, 

пов'язаним з рівнем істотності р=0,014. Оскільки величина рівня істотності 

Asymр. Sig (2 tailed) p=0,014 є меншою за 0,05, то можна робити висновок, 

що серед опитаних випускників випускний середній бал дівчат є вищим за 

відповідний середній бал хлопців. 

 

 

4.11. Критерій знаків 

Критерій знаків для порівняння двох залежних вибірок – ґрунтується на 

підрахунку кількості додатних та від'ємних різниць між повторними 

замірами. Для того, щоб продемонструвати застосування критерію, 

порівняємо результати другого і четвертого тестів. Для цього виконуємо 

наступні команди Analyze / Nonparametric Test / 2-Related Samples Test 

(Непараметричні методи / Дві залежних вибірки), після чого отримуємо 

діалогове вікно 2- Related Samples Test (рис.4.24).  
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 а)       б) 

Рис.4. 24. Виклик та діалогове вікно Two- Related Samples Test (Sign) 

 

Оскільки, у полі Test Type за замовчуванням активний критерій 

Wilcoxon, нам потрібно його замінити на Sign. Далі у поле Test Pairs 

заповнити значення змінних: Vriable 1 – Тест 2, Vriable 2 – Тест 4. Далі – OK, 

та отримуємо діалогове вікно звіту виводу із розрахованими параметрами 

критерію знаків (Sign) (Рис.4.25). 
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Рис.4. 25. Діалогове вікно звіту Two- Related Samples Test із 

розрахованими параметрами критерію знаків 

 

Із отриманого звіту можемо робити наступні висновки: у 39 випадках 

значення змінної тест 2 менші за значення змінної тест 4, у 57 випадках 

значення змінної тест 2 виявились більшими за значення змінної тест 4 і у 

чотирьох випадках отримали спів падіння значень досліджуваних змінних. 

Стандартизоване значення Z= - 1,735, рівень істотності р=0,083. Це означає, 

що відмінності у результатах тестів статистично не істотні (р=0,083 більше за 

0,05).  

Варто зауважити, що змінні тест 2 і тест 4 вимірюють у метричній 

шкалі, то для таких змінних можна застосовувати t-критерій для залежних 

вибірок. 

 

 

4.12. Критерій Вілксона 

На відміну від критерію знаків, в якому ніяк не враховуються величини 

різниць двох значень, у в основі критерію Вілксона є визначення 

абсолютного значення різниць значень, їх подальшого ронжування та 
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розрахунку середніх значень відповідних рангів. Застосуємо критерій, як і у 

попередньому випадку, – порівняємо результати другого і четвертого тестів. 

Для цього виконуємо наступні команди Analyze / Nonparametric Test / 2-

Related Samples Test (Непараметричні методи / Дві залежних вибірки), після 

чого отримуємо діалогове вікно 2- Related Samples Test (рис.4.26). 

 

 

  а)       б) 

Рис.4. 26. Виклик та діалогове вікно Two- Related Samples Test 

(Wilcoxon) 

 

Застосувавши аналогічні команди до попереднього випадку (критерію 

знаків), отримуємо діалогове вікно звіту виводу із розрахованими 

параметрами критерію Вілксона (Wilcoxon) (Рис.4.27). 
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Рис.4. 27. Діалогове вікно звіту Two- Related Samples Test із 

розрахованими параметрами критерію Вілксона (Wilcoxon) 

 

Із отриманого звіту бачимо, що результати розрахунків критерію 

Вілксона є дуже подібними до значень критерію знаків: у 39 випадках 

значення змінної тест 2 менші за значення змінної тест 4, у 57 випадках 

значення змінної тест 2 виявились більшими за значення змінної тест 4 і у 

чотирьох випадках отримали спів падіння значень досліджуваних змінних. 

Але величина стандартизованого значення Z= - 2,493 по модулю є більшою 

за відповідне значення критерію знаків. Рівень істотності р=0,013 показує, 

що результати тесту 4 є дещо вищими за результати тесту 2 і такий висновок 

є статистично істотний (р=0,013 менше за 0,05).  

 

4.13. Критерій серій 

Критерій серій дає можливість визначити чи є послідовність бінарних 

подій випадковою чи впорядкованою. Крім того, застосування критерію 

вимагає представлення послідовності у вигляді бінарної змінної, тобто як 

чергування подій 0 і 1. Серія – послідовність однотипних подій, 

безпосередньо перед якими відбулись події іншого типу. Гіпотеза про 
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випадковий розподіл подій 1 серед подій 0 може бути відхилена, якщо 

кількість серій або дуже мала (однотипні події мають тенденцію до 

групування), або дуже велика (події 0 та 1 мають тенденцію до чергування). 

Розглянемо застосування критерію серій на прикладі перевірки 

гіпотези про невипадкове чергування хлопців та дівчат у списку опитаних 

випускників школи. Для цього виконуємо наступні команди 

Analyze / Nonparametric Test / Runs  (Непараметричні методи /серії), після 

чого отримуємо діалогове вікно Runs (рис.4.26). 

   

  а)       б) 

Рис.4. 28. Виклик та діалогове вікно Runs 

 

У діалоговому вікні Runs із переліку змінних переводимо стрілочною 

змінну стать у поле Test Variable List, у блоці команд Cut Point (точка поділу) 

знімаємо активну за замовчуванням команду Median (медіана) і ставимо 

позначку біля команди Custom (налаштування) та вписуємо у поле поруч 

кількість груп поділу – у нашому випадку 2. отримуємо діалогове вікно звіту 

виводу із розрахованими параметрами критерію серій (Рис.4.29). 
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Рис.4. 29. Діалогове вікно звіту Runs із розрахованими параметрами 

критерію серій 

 

Як бачимо із звіту, кількість серій дорівнює 49. Величина Z і відповідна 

їй істотність залежать від кількості серій. Кількість серій перетворюється 

відповідно до z-значення, для якого і визначається рівень істотності (р-

рівень). Високе значення р=0,929 дає можливість стверджувати, що по 

черговість появи хлопців і дівчат у наявному списку є випадковою. Якщо б у 

нас вийшов статистично істотний результат, то він би давав змогу 

стверджувати, що послідовність хлопців і дівчат є невипадковою,  якщо при 

цьому ж кількість серій була б дуже великою, то ми могли б говорити про те, 

що з високою ймовірністю у нашому списку за хлопцем йде дівчина. Мала 

кількість серій у списку показувала б нам, що є тенденція до групування, 

тобто з великою ймовірністю наступним у списку за хлопцем буде хлопець, а 

після дівчини – дівчина. 

 

4.14. Біномінальний критерій  

Завдання біноміального критерію – визначити ймовірність того, що 

досліджуваний розподіл не відрізняється від очікуваного (чи заданого) 

біноміального розподілу. Властивістю біноміального розподілу є наперед 

відома співвідношення ймовірностей альтернативної ознаки. Як приклад – 

дослідження розподілу хлопців і дівчат у нашому списку. Нам вже відомо, 

що у файлі зібрана інформація про 61 дівчину- і 39 хлопців-випускників, ми 

зможемо перевірити чи відрізняється такий розподіл від очікуваного 
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(теоретичного) рівно ймовірнісного співвідношення. Для цього виконуємо 

команди Analyze / Nonparametric Test / Binominal Test  (Непараметричні 

методи /серії), після чого отримуємо діалогове вікно Binominal Test 

(рис.4.30). 

 

 

  а)       б) 

Рис.4. 30. Виклик та діалогове вікно Binominal Test 

 

Із переліку змінних діалогового вікна Binominal Test переводимо 

стрілочною змінну стать у поле Test Variable List. Навпроти команди Test 

Proportion: (очікуване співвідношення) за замовчуванням введено значення 

0,5, яке можна змінювати. Після заповнення необхідних полів отримуємо 
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діалогове вікно звіту виводу із розрахованими параметрами критерію серій 

(Рис.4.31). 

 

Рис.4. 31. Діалогове вікно звіту із розрахованими параметрами 

біноміального критерію  

 

Очікуване співвідношення для обох груп дорівнює 0,5. Фактичні 

частки становлять 0,39 для хлопців та 0,61 для дівчат. Значення рівня 

істотності (0,035) свідчить про статистично значущі відмінності 

досліджуваного розподілу від біноміального.  

 

4.15. Критерій Колмогорова-Смірнова для одної вибірки 

Критерій Колмогорова-Смірнова для однієї вибірки – визначає 

відмінності у розподілі досліджуваної величини від заданого розподілу 

(нормального – асиметрія та ексцес дорівнює 0, рівномірного – значення 

розподілені з однаковою щільністю(напр.. цілі числа від 1 до 100), Пуассона 

– середнє значення і дисперсія дорівнюють λ; при великих значеннях 

розподіл Пуассона наближається до нормального чи експоненціального). Як 

приклад, перевіримо розподіл значень оцінка 1 на відповідність нормальному 

розподілу. Для цього виконуємо наступні команди Analyze / Nonparametric 

Test / 1-Sample K.-S. (Непараметричні методи /Критерій Колмогорова-

Смірнова для однієї вибірки), після чого отримуємо діалогове вікно 1-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test (рис.4.24). 
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  а)       б) 

Рис.4. 32. Виклик та діалогове вікно 1-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Із переліку змінних діалогового вікна 1-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test переводимо стрілочною змінну оцінка 1 у поле Test Variable List. У блоці 

команд Test Distribution за замовчуванням активна команда Normal, що 

забезпечує порівняння наявного розподілу із нормальним. Тут можна 

вибрати можливість порівняння із іншими розподілами. Заповнивши 

необхідні поля отримуємо діалогове вікно звіту виводу із розрахованими 

параметрами критерію Колмогорова-Смірнова. (Рис.4.33). 

 

Рис.4. 33. Діалогове вікно звіту критерію Колмогорова-Смірнова із 

розрахованими параметрами 
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У першому рядку результуючої таблиці наведено кількість 

проаналізованих значень, наступний рядок – середня оцінка 9,5, далі 

стандартне відхилення – 0,7343. У стрічці Most Extreme Differences (різниці 

екстремумів) наведені Absolute(модуль), Positive (Додатні) та Negative 

(Від'ємні) відхилення досліджуваного розподілу від теоретичного 

(нормального в нашому випадку). Стрічка  Kolmogorov-Smirnov Z (Z-

статистика) відповідає розташованому у останньому рядку значенню Asymp. 

Sig. (2-tailed) рівня істотності (0,685). Це означає, що розподіл значень оцінок 

у 10 класі статистично не відрізняється від нормального. 

 

4.16. Порівняння К незалежних вибірок. Критерій Краскала-Уоллеса 

Для порівняння трьох і більше незалежних вибірок за рівнем прояву 

порядкової змінної застосовують декілька критеріїв: Н-критерій Краскала–

Уоллеса (Kraskaд–Wallis H), критерій медіани (median), критерій Джонкіра–

Терпстра (Jonckheere–Terpstara). Найбільш чутливим із них вважають Н-

критерій Краскала–Уоллеса. Цей критерій є непараметричним аналогом одно 

факторного дисперсійного аналізу, з певними відмінностями. По-перше, 

критерій Краскала–Уоллеса базується не на порівнянні середніх значень і 

дисперсій змінних, а на порівнянні середніх рангів. По-друге, замість 

обчислення F-критерію на основі порівняння середніх рангів з очікуваними 

значеннями розраховується хі-квадрат. 

Н-критерій Краскала–Уоллеса за способом розрахунку подібний до U- 

критерію Манна-Уітні. Як і критерій Манна-Уітні, він дає можливість 

оцінити ступінь спів падіння декількох рядів значень досліджуваної ознаки. 

Чим менше співпадінь, тим більше відрізняються досліджувані ряди  у 

відповідних вибірках. Основна ідея Н-критерю Краскала–Уоллеса полягає у 

представленні всіх значень досліджуваних вибірок у вигляді однієї спільної 

послідовності впорядкованих (ранжованих) значень із подальшим 

розрахунком середнього рангу для кожної з вибірок. Якщо виконується 

статистична гіпотеза про відсутність відмінностей, то можна очікувати, що 
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всі ранги приблизно рівні і близькі до певного середнього рангу. Для 

демонстрації застосування Н-критерю Краскала–Уоллеса розглянемо 

приклад, в якому порівняємо групи випускників шкіл за їхнім хобі та 

середньою оцінкою у випускному класі. Для цього виконуємо наступні 

команди Analyze / Nonparametric Test / K-Independent Samples Test 

(Непараметричні методи / К незалежних вибірок), після чого отримуємо 

діалогове вікно Test for Several Independent Samples (рис.4.34).  

  

  а)       б) 

Рис.4. 34. Виклик та діалогове вікно Test for Several Independent 

Samples 

 

У діалоговому вікні Test for Several Independent Samples (рис.4.34 б) 

зліва у списку змінних активуємо змінну середній бал за 11 клас та за 

допомогою стрілки переводимо у поле Test Variable List (список змінних, які 

піддаються аналізу). Наступним кроком переводимо змінну Хобі у поле 

Grouping Variable (Групувальна ознака), після чого стає активною кнопка 

Define Range, натиснувши яку, отримуємо діалогове вікно Define Range, де у 

полі Minimum (мінімум) вводимо 1, у полі Maximum – 2 (Рис.4.35). Потрібно 

зауважити, що у блоці команд Test Type за замовчуванням обрано критерій 

Kruskal-Wallis H, тому нічого змінювати не потрібно. 
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Рис.4. 35. Заповнення діалогового вікна Test for Several Independent 

Samples та діалогового вікна Define Range 

 

Далі – Continue та OK, то отримуємо діалогове вікно звіту виводу із 

розрахованими параметрами Н-критерю Краскала–Уоллеса (Рис.4.36). 

 

Рис.4. 36. Діалогове вікно звіту Н-критерію Краскала–Уоллеса із 

розрахованими параметрами 
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У першій таблиці вікна звіту представлено характеристики за групами 

хобі: кількість елементів та середній ранг. У другій таблиці вказано значення 

критерію хі-квадрат, ступені свободи і рівень істотності. У нашому випадку 

рівень істотності 0,003 дає змогу говорити про статистично достовірний 

зв'язок між хобі учнів випускних класів та їх успішності у випускному класі. 

 

4.17. Порівняння К незалежних вибірок. Критерій Фрідмана 

Критерій Фрідмана за способом застосування подібний до критерію 

Краскала – Уоллеса і ґрунтується на ранжуванні раду повторних вимірів для 

кожного об'єкта вибірки. Далі обчислюють суму рангів для кожної з умов 

(повторних замірів). Якщо виконується гіпотеза про відсутність різниці між 

повторними замірами, то можна очікувати приблизної рівності сум рангів для 

цих умов. Чим більше відрізняються залежні вибірки за досліджуваною 

ознакою, тим більше емпіричне значення розрахованого критерію хі-квадрат, 

за яким і визначають статистичну вірогідність. 

Щоб продемонструвати застосування критерію Фрідмана порівняємо 

результати п'яти тестів всіх випускників. Для цього виконуємо такі ж 

команди: Analyze / Nonparametric Test / K-Related Samples Test 

(Непараметричні методи / К залежних вибірок), після чого отримуємо 

діалогове вікно Test for Several Related Samples (рис.4.37).  
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  а)       б) 

Рис.4. 37. Виклик та діалогове вікно Test for Several Related Samples 

 

У діалоговому вікні Test for Several Related Samples (рис.4.37 б) зліва у 

списку змінних активуємо змінні Тест1, Тест2, Тест3, Тест4, Тест5 та за 

допомогою стрілки переводимо у поле Test Variable List (список змінних, які 

піддаються аналізу). Наступним кроком потрібно у блоці команд Test Type 

обрати потрібний критерій. За замовчуванням обрано критерій Friedman, 

тому нічого змінювати не потрібно. Далі – OK,  і отримуємо діалогове вікно 

звіту виводу із розрахованими параметрами Фрідмана (Рис.4.38). 

 

Рис.4. 38. Діалогове вікно звіту критерію Фрідмана із розрахованими 

параметрами 

 

У першій таблиці вікна звіту представлено середній ранг кожного з 

п'яти аналізованих результатів тестування. У другій таблиці представлені 

статистики критерію. Значення Asymp. Sig. дорівнює 0,000 свідчить про 

наявну статистично значущу різницю між результатами п'яти тестів. Тут 

потрібно зауважити, що відрізнятись може будь-яка пара із представлених 

результатів. Тому без попарного порівняння неможливо з'ясувати, які саме 

пари найбільше впливають на статистичну достовірність результату. 
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5. Дисперсійний аналіз 

Метою дисперсійного аналізу є дослідження впливу номінальних 

змінних на кількісні змінні. 

 

5.1. Однофакторний дисперсійний аналіз 

Однофакторний дисперсійний аналіз дозволяє досліднику встановити 

чи суттєві відмінності середніх значень ознаки у декількох незалежних 

вибірках. Зауважмо, що застосування дисперсійного аналізу вимагає 

виконання таких умов: 

1. Дані для аналізу утворені як k випадкових вибірок із k генеральних 

сукупностей. 

2. Всі генеральні сукупності мають нормальний розподіл і однакові 

стандартні відхилення. 

Для прикладу роботи з однофакторним дисперсійним аналізом вивчимо 

чи відмінність середніх значень за результатами тестування Тест1 в учнів 

всіх трьох випускних класів є випадковою чи ні. Іншими словами, за 

допомогою дисперсійного аналізу ми маємо визначити, чи відмінності у 

середніх значеннях результатів тестування можна пояснити фактом 

захоплення певним хобі, чи якимись іншими випадковими чинниками. 

Отже, висуваємо гіпотези: 

Н0 середній бал тестування є однаковим. (Трактування: результати 

тестування не залежать від хобі, яким захоплюються учні). 

Н0 середній бал тестування не є однаковим. (Трактування: 

результати тестування залежать від хобі, яким захоплюються учні). 

Щоб реалізувати дисперсійний аналіз в SPSS потрібно виконати 

наступні команди Analyze / Compare / One-Way ANOVA (Порівняння 

середніх / Однофакторний дисперсійний аналіз), після чого отримуємо 

діалогове вікно One-Way ANOVA (рис.5.1). 
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Рис.5. 1. Виклик та діалогове вікно One-Way ANOVA 

Структура діалогового вікна One-Way ANOVA (Однофакторний 

дисперсійний аналіз) типова для діалогових вікон SPSS. Зліва – список 

змінних відкритого файла. По середині – поле Dependet List (список 

залежних змінних), у якому будемо задавати одну чи декілька залежних 

змінних – у нашому випадку одна змінна Тест1. Зауважмо, що залежні змінні 

повинні вимірюватись у метричній шкалі. Якщо у списку задано декілька 

змінних,то SPSS виконає команди для кожної з них. Під полем Dependet List 

(список залежних змінних) розташовано поле Factor (Фактор), в якому 

потрібно вказати єдину незалежну змінну, яка має декілька значень – у 

нашому випадку хобі. Таким чином ми порівняємо результати тесту 1 для 

трьох груп учнів, які відрізняються своїми позашкільними захопленнями.  

Справа діалогового вікна One-Way ANOVA розташовані три кнопки: 

Options (Параметри), Post Hoc (Апостеріорні критерії) та Contrasts 

(Контрасти). 

Отже, для реалізації нашого завдання потрібно перевести залежну 

змінну Тест1 у поле Dependet List (список залежних змінних), змінну хобі – у 

поле Factor (Фактор) та натиснути OK. Отримуємо вікно звіту із 

розрахованими результатами. Застосувавши наведену послідовність команд, 

ми отримуємо результат порівняння середніх значень вибірок, але ні самих 

середніх значень, ні результатів попарного порівняння ми не будемо мати. 

Щоб отримати значення середньої величини потрібно натиснути на кнопці 

Options (Параметри) діалогового вікна One-Way ANOVA, де у блоці команд 

Statisics є можливість активувати такі команди:  
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- Descriptive (Описові статистики) – дає можливість виводу всіх 

середніх значень, стандартних відхилень, стандартних похибок, 95% 

меж довірчих інтервалів, мінімумів та максимумів вибірок; 

- Fixed and random effects – виправлені і випадкові ефекти; 

- Homogeneity of variance test – критерій однорідності дисперсій – дає 

можливість виводу інформації про ступінь відповідності даних до 

параметрів застосування дисперсійного аналізу; 

- Brown-Forsythe Welch  

Активована команда Means plot (графіки середніх) дає можливість 

виводити побудовані графіки, на яких будуть відображені середні значення 

вибірок (Рис.5.2).  

 

Рис.5. 2. Діалогове вікно One-Way ANOVA: Options 

 

Останній блок команд діалогового вікна One-Way ANOVA: Options 

Missing Values (пропущені значення) містить дві команди: Exclude cases 

analysis by analysis  Exclude cases listwise. 

Варто також наголосити на результатах попарних порівнянь градацій 

незалежної змінної. Для цього в діалоговому вікні One-Way ANOVA 

передбачена кнопка Post Hoc (Апостеріорні критерії). Слово апостеорні 

означає, що ця процедура  проводиться уже після встановлення статистично 

значущого результату одно факторного дисперсійного аналізу. Якщо ж 
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результати ANOVA є статистично недостовірними, то застосування 

процедури парних порівнянь є некоректним. Після натискання на кнопку 

ANOVA відкривається діалогове вікно One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple 

Comparisons (Рис.5.3) 

 

Рис.5. 3. Діалогове вікно One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple 

Comparisons 

Діалогове вікно One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons 

дозволяє задати 14 критеріїв для вибірок із однаковими дисперсіями і 4 

критерії для вибірок з різними дисперсіями. Більшість із цих критеріїв на 

практиці застосовують рідко, тому нижче ми опишемо тільки декілька 

найбільш популярних. 

- LSD (найменш істотна різниця) – цей тест є поєднанням сукупності 

t-тестів для все можливих пар градацій змінної. Критерій найменшої  

істотної різниці є одним із найліберальніших, оскільки найбільша 

ймовірність помилки. Для прикладу, якщо незалежна змінна має 5 

рівнів значень, то буде проведено 10 порівнянь. При рівні істотності 

0,05 існує ймовірність 40% того, що хоча б 1 із тестів показав 

істотний результат випадково. 

- Bonferroni (Бонферроні) – цей критерій подібний до попереднього, 

але в ньому вже нема недоліку, пов’язаного з повторними 

перевірками ділиться на кількість порівнянь.  
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- Scheffe (Шеффе) – критерій Шеффе ще консервативніший. У ньому 

використовується не t-критерій, а F-критерій 

- Tukey (Тьюкі) – у критерії Тьюкі використовує статистику 

Стьюдента для визначення відмінностей між групами. Цей критерій 

часто застосовується у випадках, коли досліджуваний фактор має 

велику кількість рівнів. 

Отже, застосуємо описані процедури для нашого прикладу. 

Використаємо критерій Шеффе. Отримаємо діалогове вікно звіту, в яому 

результати представлені у трьох блоках: Описові статистики (Рис. 5.4), 

Однофакторний дисперсійний аналіз (рис.5.5) та Апостеорні парні 

порівняння (рис. 5.6) 

 

Рис.5. 4. Фрагмент діалогового вікна звіту One-Way ANOVA: 

Descriptive 

У таблиці виводів з описовими статистиками доступні розраховані 

значення таких показників (рис. 5.4): N – Кількість об’єктів для кожної з 

градацій змінної хобі, Mean – Середнє значення для змінної тест 1 для кожної 

з представлених груп, Std. Deviation – Стандартне відхилення, Std. Error – 

Стандартна похибка середнього значення – відношення стандартного 

відхилення до квадратного кореня із кількості наявних об’єктів, 95% 

довірчий інтервал для середнього значення, Мінімальне значення, 

максимальне значення. 

 

Рис.5. 5. Фрагмент діалогового вікна звіту One-Way ANOVA 
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У наступній частині звіту (рис. 5.5) представлені результати одно 

факторного дисперсійного аналізу. Найважливішим у цій таблиці є рівень 

істотності р=0,005. Він вказує на те, що відмінності між середніми 

значеннями змінної Тест 1 для трьох груп є статистично достовірною. 

Значення в стовбці Sum of Squares і рядочку Between Groups (між групами) 

означає суму квадратів між загальним середнім значенням та середнім 

значенням кожної з груп, а із рядочком Within Groups (всередині груп) – суму 

квадратів різниць середнього значення кожної з груп і кожного значення цієї 

групи. 

Значення на перетині стовбця df  і рядка Between Groups (між 

групами)показує між групову кількість ступенів свободи, яка співпадає із 

кількістю груп, а на  перетині стовбця df  і рядка Within Groups (всередині 

груп) – внутрішньогрупуву кількість ступенів свободи. Яка дорівнює різниці 

між кількістю об’єктів і кількістю груп. 

Mean Square (середній квадрат) – відношення суми квадратів  до 

кількості ступенів свободи 

F – F-критерій, відношення середнього квадрата між групами до 

середнього квадрату всередині групи. 

Sig. – статистична значущість, ймовірність того, що наявні відмінності 

випадкові.  

Отже, у нашому випадку, можемо говорити про те, що різні види хобі 

не впливають на результати тестувань. 

Результати апостеорних парних порівнянь представлені на рис. 5.6. 
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Рис.5. 6. Фрагмент діалогового вікна звіту One-Way ANOVA: Post 

Hoc Multiple Comparisons 

Результати розрахунків Post Hoc Multiple Comparisons для кожної із 

трьох вибірок представлені наступним способом: У стовбці Mean Difference – 

різниці середніх значень. У цьому стовбці зірочкою позначені ті пари 

вибірок, для яких різниця середніх значень є статистично істотною, тобто з 

рівнем довіри 0,05. У нашому прикладі можемо робити висновок, що 

результати Тесту 1  для тих, хто захоплюється вивченням комп’ютера, мають 

вищу статистичну істотність, аніж для тих, хто захоплюється спортомі 

мистецтвом. Std. Error – Стандартна похибка,  Sig. – Значення, 95% 

Confidence Іnterval – 95% довірчий інтервал.  

Перевірка дисперсій на однорідність програмою здійснена за критерієм 

Лівеня (рис.5.7) 

 

Рис.5. 7. Фрагмент діалогового вікна звіту One-Way ANOVA: 

Homogeneity of variance test 

Критерій однорідності дисперсій Лівеня для нашого прикладу 

становить 0,084. Таке значення дає можливість говорити про те, що дисперсії 

для кожної з груп статистично не відрізняються, а, отже, результати ANOVA 

можуть вважатись коректними. Якщо б критерій Лівеня був статистично 
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значущим (<0,05), то це б поставило під сумнів коректність застосування 

ANOVA. 

У статистичному аналізі часто виникає потреба порівняти певні 

значення між собою. Це можна реалізувати за допомогою наступних команд 

Analyze / Compare / One-Way ANOVA / Сontrast (5.8) 

 

Рис.5. 8. Діалогове вікно One-Way ANOVA: Contrasts 

Зауважмо, що застосування методу контрастів не потребує попередніх 

досліджень стосовно істотності результатів ANOVA, на відміну від 

процедури апостеорного попарного порівняння.  

У нашому прикладі незалежна змінна хобі має три значення: спорт, 

комп’ютери, мистецтво. Заповнення списку здійснюємо наступним чином. 

Кожному значенню потрібно представити число, яке і буде визначати його 

роль в контрасті: від’ємне число відповідає одній групі, додатнє число – 

другій групі, нуль означає, що градації в порівняннях не задіяні. При цьому 

абсолютні значення коефіцієнтів не впливають на результат. Сума всіх 

значень має дорівнювати 0. 

 

Рис.5. 9. Фрагмент діалогового вікна звіту One-Way ANOVA: 

Contrasts 
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5.2. Багатофакторний дисперсійний аналіз 

Володіння методами однофакторного дисперсійного аналізу дозволяє 

перейти до складніших моделей дисперсійного аналізу. Зазначмо, що 

дисперсійний аналіз є досить важким розділом статистики, тому в цьому 

розділі наводимо лиш найнеобхідніші поняття, а специфічні питання варто 

розглянути детальніше самостійно. 

Програма SPSS дозволяє зробити роботу дослідника простішою та 

комфортнішою. Щоб виконати дисперсійний аналіз за допомогою SPSS 

варто вміти виконати певний набір команд і комп’ютер виконає всю 

“розрахункову” частину роботи за дослідника, незалежно чи це 

двофакторний чи семи факторний дисперсійний аналіз, і ви отримаєте 

результат у зручній і наглядній формі, але не завжди зрозумілий за змістом. 

Щоб отримати адекватний результат при застосуванні багатофакторного 

дисперсійного аналізу потрібно уважно вивчити досліджувані ознаки і 

навчитись правильно інтерпретувати результати. Варто наголосити, що із 

збільшенням кількості факторів у дисперсійному аналізі інтерпретація 

результатів потребує глибоких знань зі статистики. 

Багатофакторний дисперсійний аналіз відрізняється від 

однофакторного дисперсійного аналізу тим, що появляється одна спільна (не 

залежно від кількості факторів) проблема – проблема взаємодії факторів між 

собою. Із зростанням кількості факторів у задачі суттєво посилюється лише 

складність в інтерпретації взаємовпливів. Тому детально ми розглянемо 

тільки двофакторну модель дисперсійного аналізу. 

 

5.3. Вплив коваріант 

Коваріанти у дисперсійному аналізі використовують для виключення 

впливу кількісних змінних на залежну змінну. Найпростіше коваріанту 

представити як змінну, яка має істотну кореляцію із залежною змінною і 

дозволяє зменшити її дисперсію. Через включення до аналіз коваріанти 

дисперсія залежної змінної зменшується, що робить очевиднішим вплив 
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чинників, які аналізують. У нашому випадку в якості коваріанти можна 

використати змінну тест5 (короткострокова пам’ять). Ця змінна, як один із 

показників інтелектуальних здібностей, має істотну кореляцію із змінною 

оцінка 2. Якщо ми хочемо прослідкувати вплив факторів стать і хобі на 

оцінка2 без впливу фактора тест 5 (виключивши його вплив), то змінну тест 5 

потрібно включати в аналіз у якості коваріанти. Наявність в аналізі 

коваріанти не впливає на описові статистики, але, варто пам’ятати, що вона 

може змінити суму квадратів (переважно в меншу сторону) і величину F-

критерію ( може як збільшитись, так і зменшитись). 

 

 

5.4. Двофакторний дисперсійний аналіз 

Як приклад двофакторного дисперсійного аналізу розглянемо задачу 

вивчення впливу статі учнів та їх хобі на загальну оцінку за 11 клас. У якості 

незалежних змінних у нашому прикладі є змінна стать та змінна хобі, 

результуюча змінна – оцінка 2. Тут ми постараємось вивчити ступінь впливу 

мінних стать та хобі, а також їх взаємозв’язку на розподіл значень змінної 

оцінка2. Розв’язок такої задачі має нам допомогти дати відповіді на наступні 

питання: 

- Чи існує основний ефект змінної стать, тобто чи значна відмінність 

в оцінках у хлопців і дівчат і яка ступінь такої відмінності? 

- Чи існує основний ефект змінної хобі, тобто чи значна відмінність в 

оцінках між трьома групами і яка ступінь такої відмінності? 

- Чи існує взаємозв’язок змінних стать і хобі, тобто чи залежить вплив 

одної із цих змінних від значень іншої. 

Таким чином двофакторний дисперсійний аналіз дозволяє перевірити 

три гіпотези: дві про основний ефект і одну про взаємодію незалежних 

змінних між собою. Відповіді на перші дві гіпотези можна отримати шляхом 

застосування два рази поспіль однофакторного дисперсійного аналізу. 

Специфіка двофакторного дисперсійного аналізу, власне, полягає в 
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отриманні відповіді на третє запитання, яке стосується взаємодії незалежних 

змінних. Взаємодія двох факторів означає, що вплив одного із них по різному 

проявляє себе на різних рівнях другого фактора. Досить корисним для 

інтерпретації взаємодій є побудова діаграм середніх значень для кожної 

клітинки таблиці спряженості незалежних змінних. 

Для реалізації в SPSS двофакторного дисперсійного налізу потрібно 

виконати послідовність наступних команд Analyze / General Linear Model / 

Univariate (аналіз/ загальні лінійні моделі /одномірний аналіз) (Рис.5.10). 

  

а)      б) 

Рис.5. 10. Виклик та діалогове вікно Univariate 

На рис. 5.10 б) представлено діалогове вікно Univariate (одномірний 

аналіз), структура якого типова для діалогових вікон SPSS. Зліва – список 

змінних відкритого файла. По середині – поле Dependent Variable (залежна 

змінна), у якому будемо задавати одну залежну змінну – у нашому випадку 

одна змінна Оцінка2. Під полем Dependent Variable розташовано поле Fixed 

Factor(s) (Постійні фактори), в якому потрібно вказати незалежні змінні, які 

мають декілька значень – у нашому випадку стать і хобі. Далі розташовані 

поля Random Factor(s) (випадкові фактори) та Covariate(s)(Коваріанта) – для 

запису імен коваріант.  

Справа діалогового вікна Univariate розташовані такі кнопки:  

Model (модель) – вибір із full factorial (повна факторна), активна за 

замовчуванням та custom, що дає подальшу можливість вибору моделі з 

коваріантами. 
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Contrasts (Контрасти) – дія ідентична до One-Way ANOVA. 

Plots (Діаграми) – дозволяє будувати графіки середніх значень. 

Post Hoc (Апостеріорні критерії) дія ідентична до One-Way ANOVA. 

Save (Зберігати) – дпє можливість вибору для збереження за такими 

категоріями: predicted values (прогнозовані змінні), Residuals (залишки), 

Diagnostics (діагностика), Coefficient Statistics (статистичні коефіцієнти). 

Options (Параметри) – дає можливість відображати середні значення, а 

також у групі команд Display (Відображати) можна вибрати ряд команд 

(рис.5.11): 

 

Рис.5. 11. Діалогове вікно Univariate: Options 

Descriptive Statistics (Описові статистики) – дає можливість для кожної 

комірки таблиці спряженості вивести середні значення, стандартні 

відхилення і розміри вибірок за всіма значеннями всіх факторів. 

Estimes of effect size (Оцінка величини ефекту) – включає у виведені 

дані величину ефекту (хі-квадрат), призначену для оцінки впливу кожної  із 

незалежних змінних, а також їх взаємодії. 

Observed power (спостережувана потужність) 

Parameter estimates (оцінка параметрів) 
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Contrast coefficient matrix (коефіцієнт контрастності матриці) 

Homogeneity tests (однорідність, гомогенність тесту) 

Spread vs level plot (поширення на область прийняття) 

Resigular plot (залишнова область) 

Lack of fit (відсутність відповідності) 

General estimable function (загальна оцінка функції) 

У полі Significfnce level (рівень істотності) за замовчуванням 

виставлено 0,05. 

Отже, для реалізації нашого завдання потрібно перевести залежну 

змінну Оцінка2 у поле Dependent Variable, змінні стать і  хобі по черзі – у 

поле Fixed Factor(s) та натиснути OK. Отримуємо вікно звіту із 

розрахованими результатами. Застосувавши наведену послідовність команд, 

ми отримуємо результат (рис.5.12) 

 

Рис.5. 12. Фрагмент діалогового вікна звіту Univariate 
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В таблиці Descriptive Statistics (Описові статистики) містяться 

характеристики всіх вибірок (2 за ознакою статі і 3 за ознакою хобі). У 

наступній таблиці Tests of Between-Subjects Effects (оцінка ефектів між 

групових чинників містить результати перевірки трьох основних гіпотез: 

- Змінна стать має статистично значущий вплив на розподіл залежної 

змінної оцінка 2 (середнє значення для хлопців і дівчат відповідно 

становлять 9,91 і 10,26, F = 4,028, р = 0,048). 

- Змінна хобі також має статистично значущий вплив на розподіл 

залежної змінної оцінка 2 (середнє значення для хлопців і дівчат 

відповідно становлять 9,81, 10,22 і 10,34, F = 4,388, р = 0,015). 

- Не виявлено статистично істотного взаємозв’язку між незалежними 

змінними стать і хобі (F = 2,526, р = 0,085). 

Щоб дослідити вплив коваріант потрібно при заповненні діалогового 

вікна Univariate у поле Covariate(s)(Коваріанта) записати змінну Тест 5, у 

діалоговому вікні Univariate: Options активувати команди Descriptive Statistics 

(Описові статистики) та Estimes of effect size (Оцінка величини ефекту) далі 

Далі – Continue та OK, то отримуємо діалогове вікно звіту виводу із 

відповідними розрахованими значеннями (Рис.5.13) 

 

Рис.5. 13. Фрагмент діалогового вікна звіту Univariate (Covariate) 
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Включення в аналіз коваріанти не змінює значень описової статистики, 

але вносить деякі відмінності у Estimes of effect size (Оцінка величини 

ефекту). 

Коваріанта впливає на суми квадратів, і, як наслідок на кількість 

ступенів свободи (у деяких випадках), середні квадрати, значення F, часткову 

ета-квадрат (η2), а також значення рівнів істотності.  

Звернімувагу, що коваріантна тест 5 впливає на варіацію змінної оцінка 

2: значення η2 скаладає 0,066, тобто 6,6% дисперсії змінної оцінка 2 

обумовлено впливом коваріанти. 

Якщо порівняти значення на рис. 5.12 та 5.13 (без коваріанти і з 

коваріантною), то бачимо, що завдяки появі у моделі коваріанти “з’їдає” 

частину дисперсії для залежної змінної, а, отжедля взаємодії факторів 

значення F-критерійзбільшується, а рівень істотності зменшується. В 

результаті взаємозв’язок факторів стає на грані статистичної значущості. 

Таким чином, можна робити наступні висновки  

- Коваріанта має статистично значущий вплив на розподіл залежної 

змінної оцінка 2 (F = 6,622, р = 0,012). 

- Вплив змінної стать на розподіл залежної змінної оцінка 2  на рівні 

статистичної тенденції (F = 1,616, р = 0,207) 

- Змінна хобі має статистично значущий вплив на розподіл залежної 

змінної оцінка 2 (F = 4,626, р = 0,012). 

- Взаємозв’язок між незалежними змінними стать і хобі (F = 3,091, р = 

0,05) на рівні межі статистичної істотності. 

Зауважмо, що не особливо зручно інтерпретувати дані, представлені в 

таблиці Descriptive Statistics (Описові статистики), Для цього краще 

використовувати графіки. 

 

5.5. Використання графіків для інтерпретації взаємозв’язків 

Щоб легше інтерпретувати дані описової статистики, варто на етапі 

заповнення діалогового вікна Univariate додатково натиснути на Plots 
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появиться діалогове вікно Univariate: Profile plots (одномірний аналіз: 

діаграми профілів)(Рис.5.14) 

 

Рис.5. 14. Діалогове вікно Univariate: Profile plots 

У полі Horizontal Axis діалогового вікна Univariate: Profile plots 

вводимо змінну хобі, а змінну стать – у поле Separate Lines (Окремі лінії), 

далі – Add (Додати) у полі появиться запис хобі*стать. Натисненням Continue 

та OK підтверджуємо правильність зробленого вибору. 

 

Рис.5. 15. Графік середніх значень, генерованих програмою 
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За допомогою графіка, представленого на рис. 5.15, ми можемо досить 

легко інтерпретувати взаємодію факторів: вплив змінної хобі на змінну 

оцінка 2 проявляється по-різному на різних значеннях змінної стать. Так, ля 

дівчат, середній бал майже однаковий, не залежно від позашкільних 

захоплень, натомість для хлопців середній бал відрізняється досить сильно 

залежно від їх захоплень: найвищий середній бал у тих, хто захоплюється 

комп’ютерами, а найнижчий – у спортсменів. 

В загальному, взаємозв’язок факторів на графіку виглядає як помітна 

відмінність у формі профілей відповідних ліній. Чим ближчі лінії за формою, 

тим менший взаємозв’язок факторів. Але інтерпретувати можна лише ті 

графіки, для яких показано статистично істотний взаємозв’язок. 

 

5.6. Дисперсійний аналіз для трьох і більше змінних 

Як ми зауважували на початку, суть дисперсійного аналізу для трьох і 

більше факторів мало відрізняється від задачі двофакторного дисперсійного 

аналізу. Із зростанням кількості незалежних змінних зростає лиш складність 

інтерпретації їх взаємозв’язків, що зумовлено появою великої кількості 

взаємозв’язків, деякі з яких важко виявити чи інтерпретувати. Розглянемо на 

нашому прикладі. Припустимо, що перед дослідником стоїть завдання 

вивчити вплив статі, хобі і класу, в якому навчались учні на їх підсумкову 

оцінку. Застосування трифакторного дисперсійного аналізу дає можливість 

відповісти на наступні запитання. 

- Чи існує основний ефект змінної стать, тобто чи значна відмінність 

в оцінках у хлопців і дівчат і яка ступінь такої відмінності? 

- Чи існує основний ефект змінної хобі, тобто чи значна відмінність в 

оцінках між трьома групами і яка ступінь такої відмінності? 

- Чи існує основний ефект змінної клас, тобто чи значна відмінність в 

оцінках між учнями різних класів і яка ступінь такої відмінності? 

- Чи існує взаємозв’язок змінних стать і хобі, тобто чи залежить вплив 

одної із цих змінних від значень іншої? 
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- Чи існує взаємозв’язок змінних стать і клас, тобто чи залежить 

вплив одної із цих змінних від значень іншої? 

- Чи існує взаємозв’язок змінних класі хобі, тобто чи залежить вплив 

одної із цих змінних від значень іншої? 

- Чи існує взаємозв’язок змінних стать, хобі і клас, тобто чи залежить 

взаємозв’язок двох цих змінних від значень третьої? 

Тобто три факторний дисперсійний аналіз передбачає перевірку уже 

семи гіпотез. Із них три гіпотези стосуються взаємодії першого порядку (два 

фактори) і одна взаємодії другого порядку (три фактои). Якщо додати ще 

четвертий фактор, то отримаємо додатково ще взаємодію третього порядку, а 

кількість гіпотез, які підлягатимуть перевірці зросте до 15. Загальна кількість 

гіпотез, яку потрібно перевірити у для р-факторної моделі становить 2р-1, де 

р – кількість факторів. 
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6. Проста лінійна регресія.  

Часто маючи інформацію про одну характеристику об’єкта, ми 

пробуємо на основі наявної інформації робити висновки про іншу якусь 

характеристику цього ж об’єкта. Тобто регресійний аналіз проводять з 

припущення, що існує лінійна залежність між змінними, і показує, як можна 

передбачити і керувати залежною змінною з допомогою однієї чи декількох 

змінних. Метод простої лінійної регресії не може дати абсолютно 

достовірного результату, але з його допомогою можна дати відповідь на 

питання про напрям і щільність зв’язку, а також за відомим значенням однієї 

змінної обчислити найбільшімовірне значення залежної змінної. 

 

6.1. Діаграми розсіяння 

При вивченні взаємного впливу декількох змінних, зокрема при 

кореляційному чи регресійному аналізі, дуже корисно спочатку розглянути 

діаграми розсіяння. Нагадаємо, що на діаграмі розсіяння кожному 

спостереженню відповідає одна точка. У випадку простої регресії, коли 

вивчаємо зв’язок між двома змінними кожному значенню точки х буде 

відповідати значення у цієї точки. Якщо нам не відомо чи є статистична 

залежність чи нема, то завдання дещо ускладнюється. Так, за діаграмою 

розсіяння, представленою на рис 6.1а, ще можна здогадатись про вид 

залежності (логарифмічна), то з рис. 6.1б (не знаючи правильної відповіді) 

можна говорити лише про тенденцію зростання, тобто більшим значенням х 

переважно відповідають більші значення у. 
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а) помірне розсіяння даних  б) значне розсіяння даних 

Рис.6. 1. Діаграми розсіяння 

 

Для демонстрації практичного застосування простої регресії 

скористаємось даними рієлторських компаній Львова про ціни на 

нерухомість у м. Львові. Представлені дані є випадковою вибіркою з 120 

елементів станом на 26 квітня 2015 року. Інформацію вибрано із сайту 

http://www.real-estate.lviv.ua/sale-kvartira/Lviv. Стосовно кожної квартири в 

нас є дані про район, вулицю, кількість кімнат, загальну площу (м2), площу 

кухні (м2), ціну (дол.. США), поверх, кількість поверхів у будинку, 

віддаленість від центру(км), період забудови. 

У цьому прикладі кінцевою метою є побудова моделі, за якою з 

наявних значень квартири ми можемо оцінити вартість її продажу. 

Щоб припустити які із наявних чинників впливають на ціну квартири 

побудуємо діаграми розсіювання для змінних «ціна» - «площа квартири», 

«ціна» - «площа кухні», «ціна» - «поверх», «ціна» - «відстань від центру 

міста».  

Для цього виконуємо команду Graps / Legacy Dialog / Scatter/Dot 

(графіки/розсіяння) рис.6.2 

http://www.real-estate.lviv.ua/sale-kvartira/Lviv
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а)       б) 

Рис.6. 2. Виклик та діалогове вікно Scatter/Dot 

 

У діалоговому вікні Scatter/Dot (рис.6.2 б) вибираємо піктограму 

Simple Scatter (проста точкова), далі натискаємо на  Define (визначити). 

Отримуємо діалогове вікно Simple Scatterplot.  

 

Рис.6. 3. Діалогове вікно Simple Scatterplot 

 

У діалоговому вікні (рис. 6.3) Simple Scatterplot у поле Y-Axis 

переводимо залежну змінну – ціна, у поле X-Axis – незалежну змінну – 

площа квартири, та натискаємо Оk. 
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Рис.6. 4. Діаграма розсіяння, яка відображає залежність цін квартир від 

їх площі 

 

  

Рис.6. 5. Діаграма розсіяння, яка відображає залежність цін квартир від 

поверховості будинку 
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Із форми діаграми розсіяння, представленої на рис.6.4 можемо 

говорити про лінійний зв’язок між площею квартири та її ціною. Щодо 

зв’язку поверховість будинку – ціна квартири (рис.6.5), то можемо робити 

припущення, що зв’язок між цими змінними слабкий. 

 

6.2. Деякі засоби у роботі з діаграмами розсіяння 

Загалом діаграми розсіювання редагують за допомогою тих же засобів, 

що і інші види діаграм. Але, якщо аналітика цікавить, наприклад, номери 

спостережень, значення яких сильно можуть відрізнятись від інших, то 

потрібно зайти у редактор діаграм Chart Editor, де виконати команди 

Elements / Data Label Mode (Діаграма/Режим ідентифікації даних), далі 

виділити ті точки, які є цікавими для аналізу. В результаті навколо кожної 

точки появиться номер спостереження. Якщо такі точки є викидами, то їх 

потрібно виключити з аналізу за допомогою команд Data / Select Cases. 

Коли аналітику потрібно оцінити попарні зв’язки між декількома 

парами змінних, будувати діаграму для кожної з пар достатньо громіздке 

заняття, тоді варто у діалоговому вікні Scatter/Dot (рис.6.2 б) вибрати 

піктограму Matrix (матриця діаграм розсіювання).  

Дані також можна розбити на групи. У нашому прикладі групи можуть 

розрізнятись, наприклад, розташуванням квартири на певному поверсі 
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Рис.6. 6. Діаграма розсіяння, яка відображає залежність цін квартир від 

їх площі, із виділенням поверху розташування квартири 

 

6.3. Розрахунок коефіцієнта кореляції в SPSS 

Для розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона з допомогою програми 

SPSS потрібно виконати команду Analyze / Correlate / Bivariate (Аналіз/ 

Кореляція / Двомірна) (Рис. 6.7) 

 

Рис.6. 7. Діалогове вікно Bivariate Correlations 
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При заповненні діалогового вікна Bivariate Correlations переводимо 

змінні у поле Variables, у блоці команд Correlations Coefficients  перевіряємо 

наявність прапорця біля команди Pearson, у блоці команд Test of Significance 

можна вибрати одно чи двосторонню область. 

 

Рис.6. 8. Фрагмент діалогового вікна звіту Bivariate Correlations 

 

6.4. Проста лінійна регресія 

Роботу з простою лінійною регресією продемонструємо на прикладі 

вивчення впливу хвилювання студента на його результативність.  

Для цього висуваємо гіпотезу, що чим вище хвилювання студента, тим 

вища його результативність (вважаємо, що спокійні студенти не 

переживають за оцінки, а тому можуть менше уваги приділяти навчанню). 

Залежною змінною в нас буде змінна тест, а незалежна – хвилювання. Ми 

попробуємо спрогнозувати значення змінної тест за відомими значеннями 

змінної хвилювання використовуючи рівняння регресії. Рівняння регресії 

формується на основі загального рівняння, що пов’язує фактичні результати і 

ступінь хвилювання: 

Тестфакт = коефіцієнт*хвилюв+константа +залишок,  

Тут Тестфакт – змінна, яка відображає реальний результат виконання 

тестових завдань, коефіцієнт – коефіцієнт регресії, константа – деяка 

константа. 

Тестпрогноз = коефіцієнт*хвилюв+константа 

Тестфакт = Тестпрогноз +залишок 
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Тобто прогнозоване значення буде відрізнятись від фактичного 

значення. 

За допомогою програми SPSS команд підменю Regression можемо 

розрахувати такі величини: 

R – коефіцієнт кореляції, який характеризує зв’язок між залежною та 

незалежною змінними, 

р – рівень істотності – програма визначає для розрахованого 

коефіцієнта кореляції R. Значення р<0,05 вказує на те що зв’язок між 

змінними істотний, р>0,05 висока ймовірність випадкового результату, тому 

говорять, що зв’язок між змінними не істотний. 

R2 – квадрат коефіцієнта кореляції, який характеризує частку дисперсії 

однієї змінної впливом іншої. 

Нагадаймо, ми висунули гіпотезу про те, що збільшення хвилювання 

перед іспитом завжди покращує результат студента, очевидно, що у багатьох 

ця гіпотеза може викликати сумнів, і, вони можуть навести контраргументи: 

зі збільшенням хвилювання результат може і погіршуватись, оскільки 

студенти, які сильно хвилюються не можуть сконцентрувати свою увагу і 

показати хороший результат. Тому найкращих результатів мали б досягати 

студенти із помірним хвилюванням. В регресійному аналізі незалежно від 

того чи регресія проста чи множинна співвідношення між залежною і 

незалежною зміною вважається лінійним.  

Практична реалізація в SPSS досягається шляхом виконання наступних 

команд: Analyze / Regression / Linear (Аналіз/Регресія/Лінійна), застосування 

яких дає появу діалогового вікна Linear Regression (рис. 6.1б). За допомогою 

команд, прописаних у діалоговому вікні Linear Regression можна проводити 

різні види регресійного аналізу 
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а)       б) 

Рис.6. 9. Виклик та діалогове вікно Linear Regression 
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7. Кластерний аналіз методом к-середніх 

Нерідко на практиці дослідникам необхідно з’ясувати ступінь 

сегментації ринку. Щоб вирішити таке завдання потрібно визначити 

структуру вподобань споживачів стосовно товару, який нас цікавить, що 

дасть можливість попередньо визначити основні критерії його вибору або 

важливо знати свою конкурентну позицію 

Нехай компанія Молокія хоче проаналізувати свій Instagram та своїх 

конкурентів. Ми обрали офіційні українські акаунти від кожної компанії 

Щоб порівняти Instagram ми використаємо такі змінні: 

- Кількість підписників (тис.осіб) 

- Кількість публікацій  

- Середня кількість вподобань на публікаціях 

Таблиця 7.1 

 Вихідні та стандартизовані дані для роботи 

№ Бренд 

Кількість 

підписників 

(тис. осіб) 

Кількість 

публікацій 

Середня кількість вподобань 

на публікаціях (тис.) 

1 Галичина 11,7 185 1,06 

2 
Растішка (Данон в 

Україні) 
2,2 180 0,17 

3 Активія 14,6 211 2,43 

4 Чудо 5,7 100 0,13 

5 Фанні 5,3 150 0,03 

6 Яготинське 16,8 235 2,73 

7 Молокія 8,4 214 22,50 

8 Живинка 4,8 120 0,28 

9 Лактонія 0,7 74 0,66 

Розв’яжемо сформульовану задачу, використовуючи програму SPSS.  

Після відкриття програми необхідно записати дані. Цю дію 

виконуємо в листі Data View, який активізований програмою автоматично. 

Змінні розміщуються у клітинках горизонтального ряду (var), а їх значення 

записуються вертикально. На рис.3.1 дана дія виконана для нашого прикладу. 

VAR00001, VAR00002, VAR00003 VAR00004 – це назви змінних, які ми 

відповідно перейменували. 
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Рис. 7.1 Лист Data View. 

У закладці Variable View, після введення даних програма автоматично 

заповнює відомості про змінні. Щоб отримати зручне подальше 

використання даних варто змінні переназвати (стовбець Name), змінити тип 

даних (стовбець Type) на числовий та у стовбці Measure визначити шкалу для 

кожної змінної. Це зображено на рис.3.2. 

 

 

Рис. 7.2 Заповнення відомостей про змінні 

 

Наступний крок – визначення параметрів кластеризації. Для цього на 

панелі інструментів натискаємо кнопку Analyze, з меню вибираємо команду 
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Classify, а потім – K-Means Cluster. Відкриється наступне діалогове вікно – 

рис.3.3.  

У лівому верхньому вікні програма автоматично записує всі 

початкові змінні. Для того, щоб програма здійснила класифікацію, необхідно 

виділити потрібні змінні і перенести їх у праве верхнє вікно Variables.  

 

  

Рис. 7.3. Діалогове вікно для кластеризації 

 Оскільки нам необхідно задіяти усі змінні, то перенесемо усі змінні у 

вікно Variables, змінюємо кількість кластерів на 2 (рис.3.4). 
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 Рис. 7.4. Вибір змінних для обчислення параметрів кластеризації 

 

В параметрах Іterate за замовчуванням задано 10 ітерацій, їх не 

змінюємо, у властивостях Options активуємо всі позиції для статистики. В 

параметрах збереження Save активуємо збереження кластерів та збереження 

відстаней, що в подальшому дасть можливість отримати дві змінні, які 

характеризують кластери. Програма обраховує всі задані параметри і 

відкривається наступне вікно – рис.3.5. 



109 

 

Рис. 7.5. Вивід на екран значень обчислених параметрів 

Таким чином, обчислені відстані представлені  у вигляді 

класифікаційної таблиці, в якій одразу показано належність конкретного 

спостереження до певного кластеру (таблиця 7.1) . 

Таблиця  7.1 

 

Cluster Membership 

Case Number brand Cluster Distance 

1 Галичина 1 14,362 

2 Растішка 1 9,335 

3 Активія 3 11,353 

4 Чудо 2 2,814 

5 Фанні 1 21,698 

6 Яготинське 3 16,721 

7 Молокія 3 15,364 

8 Живинка 2 22,026 

9 Лактонія 2 24,193 
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Окремо програма виводить таблицю зі зведеними результатами 

кластеризації ( табл.7.2) 

Таблиця 7.2 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 3,000 

2 3,000 

3 3,000 

Valid 9,000 

Missing ,000 

Кластеризація рівномірна, у кожен кластер потрапляє однакова 

кількість виробників йогуртів 

Як бачимо отримано результати, дещо відмінні від розрахунків 

«проведених вручну», але це не означає що в котромусь із випадків 

допущена помилка. Це і є особливістю кластеризації методом к-середніх, 

оскільки початкові центри кластерів вибираються в довільному порядку. 

Крім того, розрахована таблиця дисперсійного аналізу одразу дає 

можливість оцінити істотність проведеної кластеризації (табл.7.3.). 

Таблиця 7.3 

ANOVA 

 

Cluster Error 

F Sig. Mean Square Df Mean Square df 

Followers 72,573 2 16,516 6 4,394 ,067 

Post 11323,444 2 353,778 6 32,007 ,001 

Like 78,001 2 44,226 6 1,764 ,250 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen 

to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are 

not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster 

means are equal. 

Як бачимо, нульову гіпотезу про те, що між кластерами відсутні 

відмінності приймаємо тільки для ознаки «like», для інших змінних на рівні 

істотності 0,01 відхиляємо нульову гіпотезу, тобто розходження між 

кластерами за кожною із перших двох класифікаційних ознак є статистично 

істотні. 
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Відповідно, з ймовірністю 90 % говоримо про те, шо для ТМ 

«Молокія» конкурентами у промоції за допомогою соціальної мережі 

Instagram є ТМ «Яготинське» та ТМ «Активія». 

Для детальнішого аналізу утворених кластерів побудуємо крос-

табуляції. Для цього на панелі інструментів натискаємо кнопку Analyze, з 

меню вибираємо команду «описові статистики», а потім – «таблиці 

спряження» (Рис.7.6 а). Відкривається наступне вікно – рис.7.6б. 

   

а)        б) 

 Рис. 7.6. Діалогове вікно для таблиць спряженості 

Переносимо три змінні з лівого вікна у праве (Row(s)) та 

класифікаційну у  Column(s) (див. рис.7.6 б).  На екран виводяться результат 

обчислення – рис.7.7. 
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 Рис. 7.9. Вивід на екран значень обчислених розбиттів за ознаками та 

кластерами 

Результат приналежності до кластеру за ознакою «лояльність до 

бренду», подано в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

followers * Cluster Number of Case Crosstabulation 

Count   

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

followers ,70 0 1 0 1 

2,20 1 0 0 1 

4,80 0 1 0 1 

5,30 1 0 0 1 

5,70 0 1 0 1 

8,40 0 0 1 1 

11,70 1 0 0 1 
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14,60 0 0 1 1 

16,80 0 0 1 1 

Total 3 3 3 9 

 

Як бачимо характерною ознакою інстаграм-сторінок торгових марок, яких 

класифіковано до другого кластеру є доволі низька кількість підписників, до 

третього – велика кількість підписників. 

Результат приналежності до кластеру за ознакою «публікації», подано 

в таблиці 7.6. 

Таблиця 7.6 

 

post * Cluster Number of Case Crosstabulation 

Count   

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

Post 74,00 0 1 0 1 

100,00 0 1 0 1 

120,00 0 1 0 1 

150,00 1 0 0 1 

180,00 1 0 0 1 

185,00 1 0 0 1 

211,00 0 0 1 1 

214,00 0 0 1 1 

235,00 0 0 1 1 

Total 3 3 3 9 

 

За ознакою «публікації», бачимо, що перший кластер характеризується 

аккаунтами, які мають середню кількість публікацій, аккаунти третього 

кластеру мають велику кількість постів, а в другому кластері – аккаунти, в 

яких низька кількість публікацій. 

Результат приналежності до кластеру за ознакою «середня кількість 

вподобань», подано в таблиці 3.8. 

Таблиця 7.8 

 

like * Cluster Number of Case Crosstabulation 

Count   

 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 
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Like ,03 1 0 0 1 

,13 0 1 0 1 

,17 1 0 0 1 

,28 0 1 0 1 

,66 0 1 0 1 

1,06 1 0 0 1 

2,43 0 0 1 1 

2,73 0 0 1 1 

22,50 0 0 1 1 

Total 3 3 3 9 

За ознакою «середня кількість вподобань», бачимо, що тільки третій кластер 

характеризується аккаунтами, з високою кількістю лайків, два інші кластери 

не мають особливих відмінностей між собою 
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8.Приклад комплексного аналізу за допомогою SPSS 

8.1. Аналіз житлових умов в містах України 

За даними, представленими в додатку 2, проаналізувати задоволеність 

житловими умовами в містах України  

На першому етапі проаналізуємо структуру відповідей за місцем 

проживання респондента. Зведені дані представлено в таблиці 8.1. 

Таблиця 8. 1 

 Розподіл респондентів за типом населеного пункту 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Київ 100 5,6 5,6 5,6 

Мiсто з населенням понад 

250 тис. осiб 

564 31,3 31,4 36,9 

Невелике мiсто 549 30,5 30,5 67,4 

Село 586 32,6 32,6 100,0 

Total 1799 99,9 100,0  

Missing Нет Ответа 1 ,1   

Total 1800 100,0   

 

В міській місцевості проживає 67,4% всіх респондентів.  

 
Рисунок 8. 1. – Структура відповідей респондентів за місцем 

проживання. 
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У місті Києві проживає 5,56% респондентів, у містах, з населенням 

понад 250 тис.осіб та невеликих містах співмірні частки 31,35% та 30,52%. 

32,57 % - відповіді респодентів сільської місцевості. 

Оскільки тема стосується тільки житлових умов в містах України, то 

подальший аналіз здійснюватимемо тільки в розрізі міст. 

Таблиця 8. 2. 

Розподіл респондентів за рівнем задоволеності життям у місті 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Std. 
Error 

Valid Зовсiм не 
задоволений 

78 6,4 6,4 6,4 2,7 

  Скорiше не 
задоволений 

285 23,5 23,6 30,0 2,2 

  Важко 
сказати, 
задоволений 
чи нi 

310 25,6 25,6 55,6 2,1 

  Скорiше 
задоволений 

485 40,0 40,1 95,7 1,7 

  Цiлком 
задоволений 

52 4,3 4,3 100,0 2,8 

  Total 1210 99,8 100,0    

Missing Нет Ответа 3 0,2      

Total   1213 100,0      

 

З даних дослідження бачимо, що практично третина опитаних не 

задоволені (6,4±2,7% зовсім не задоволені, 23,4±2,2% - скоріше не 

задоволені). Цілком задоволених – 4,3±2,8%. Найбільше респондентів 

(40,1%±1,7%) скоріше задоволені. 

 

Таблиця 8. 3. 

Розподіл респондентів за рівнем задоволеності роботою органів 

місцевої влади 

i2.1. Якою мiрою Ви задоволенi: Робота органiв мiсцевої 
влад  

    
Frequ
ency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Std. Error 
Percent 

Valid Скорiше не 
задоволений 

589 48,6 48,6 48,6 1,5 

  Важко сказати, 
задоволений чи нi 

426 35,1 35,2 83,8 1,9 

  Скорiше 
задоволений 

196 16,2 16,2 100,0 2,4 

  Total 1211 99,8 100,0   0,0 

Missing Нет Ответа 2 0,2     0,0 

Total   1213 100,0       
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Майже половина жителів міст не задоволена роботою органів місцевої 

влади (48,6%±1,5%), ще 35,2%±1,9% вагаються і «скоріше задоволених лише 

16,2%±2,4% жителів. 

Таблиця 8. 4. 

Розподіл респондентів за рівнем задоволеності роботою органів 

житлово-комунальних служб 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Std. Error 
Percent 

Valid Скорiше не 
задоволений 

716 59,0 59,2 59,2 
1,2 

  Важко 
сказати, 
задоволений 
чи нi 

335 27,6 27,7 86,9 

2,1 

  Скорiше 
задоволений 

158 13,0 13,1 100,0 
2,5 

  Total 1209 99,7 100,0   0,0 

Missing Нет Ответа 4 0,3     0,0 

Total   1213 100,0       

 

Практично 60% (59,2±1,2%) не задоволені роботою комунальної 

служби, 36±1,8% роботою місцевого відділення міліції, 30,3±2,0% роботою 

дільничого міліціонера, станом благоустрою та санітарії не задоволені 

47,4±1,5%, частка тих, кому важко визначитись становить 27,7±2,1%, 

50,1±1,4%, 55,1±1,3% та 22,8±2,2% у відповідях ці ж запитання. 

Стосовно задоволеності станом екології у містах проживання, то 

відповіді розподілились наступним чином (табл. 8.5) 

Таблиця 8. 5. 

Розподіл респондентів за рівнем оцінки екологічної ситуації в місці 

проживання 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Std. Error 
Percent 

Valid Украй 
неблагополучна 

149 12,3 12,3 12,3 
2,5 

  Неблагополучна 433 35,7 35,7 48,0 1,8 

  Важко сказати, 
благополучна 
чи нi 

240 19,8 19,8 67,8 
2,3 

  Вiдносно 
благополучна 

339 27,9 28,0 95,8 
2,1 

  Цiлком 
благополучна 

51 4,2 4,2 100,0 
2,8 

  Total 1212 99,9 100,0     
Missing Нет Ответа 1 0,1      
Total   1213 100,0      
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Цілком благополучною екологічну ситуацію в місці проживання 

вважають лише 4,2±2,8%, відносно благополучною -28 ±2,1%, важко 

відповісти щодо стану екології – 19,8±2,3%, неблагополучною – 35,7±1,8% та 

вкрай неблагополучною у своєму місті проживання вважають 12,3±2,5% 

респондентів, що проживають у містах. 

Наступний крок – побудова розподілу за типом помешкання (табл.8.6) 

Таблиця 8. 6. 

Розподіл респондентів за типом житлового помешкання 

    
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Std. 
Error 
Percent 

Valid Iндивiдуальний будинок 298 24,6 24,6 24,6 2,2 

  Частина 
iндивiдуального будинку 

29 2,4 2,4 27,0 
2,8 

  Окрема квартира 820 67,6 67,8 94,8 0,9 

  Загальна (комунальна) 
квартира 

31 2,6 2,6 97,4 
2,8 

  Гуртожиток 12 1,0 1,0 98,3 2,8 

  iнше примiщення 2 0,2 0,2 98,5 2,9 

  Наймане у громадян 
житлове примiщення 

18 1,5 1,5 100,0 
2,8 

  Total 1210 99,8 100,0    
Missing Нет Ответа 3 0,2      
Total   1213 100,0      

 

Найбільша частка респондентів 67,8±0,9% проживають із сім’єю в 

окремій квартирі, 24,6±2,2% - в індивідуальному будинку. інші категорії не 

перевищують 2,5%. В подальшому аналізі перетворимо цю змінну на змінну 

з трьома категоріями «Окрема квартира», «Індивідуальний будинок» «Інші»  

Цікавим для аналізу житлових умов є факт перебування житла у 

власності. 

Таблиця 8. 7. 

Розподіл респондентів за формою власності житлового помешкання 

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Std. Error 
Percent 

Valid Так 996 82,1 82,2 82,2 0,5 

  Нi 149 12,3 12,3 94,5 2,5 

  Не 
знаю 

66 5,4 5,5 100,0 
2,7 

  Total 1211 99,8 100,0     

Missing Нет 
Ответа 

2 0,2     
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Переважна більшість жителів міст мешкають у приватизованому житлі 

82,2±0,5% 12,3±2,5% - в не приватизованому та 5,5±2,7% не знають про 

форму власності житла в якому мешкають. 

Відповідно до норм Житлового Кодексу України  на одного члена сім’ї 

має припадати не менше  13,56  квадратних метрів площі житла. Згрупуємо 

відповіді про розмір житлового приміщення у групи, де кожен інтервал буде 

кратний 13,56 (табл. 8) 

Таблиця 8. 8. 

 Розподіл респондентів за розміром загальної площі житла 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid до 13,56 89 7,3 7,3 7,3 

13,57-27,12 41 3,4 3,4 10,7 

27,13-40,68 159 13,1 13,1 23,8 

40,69-54,24 346 28,5 28,5 52,3 

54,24-67,8 273 22,5 22,5 74,9 

67,81-81,36 155 12,8 12,8 87,6 

81,37-94,92 49 4,0 4,0 91,7 

більше 94,93 101 8,3 8,3 100,0 

Total 1213 100,0 100,0  

 

Найбільше сімей проживає у квартирах від 40 до 70 м2 (28,5% припадає 

на площу від 40,69 до 54,24 та 22,5% - на 54,24 – 67,8 м2). Зауважмо, що 

майже десята частина респондентів 7,3% проживає в дуже тісних 

помешканнях до 13,56 м2. В помешканнях з загальною площею понад 95 м2 

проживає 8,3% респондентів. 

Важливо в аналізі житлових умов мати розподіл помешкань за 

кількістю кімнат (табл.8. 9) 

Таблиця 8. 9.  

Розподіл респондентів за кількістю житлових кімнат 

    Frequency Percent Valid Percent 

Valid 1,00 147 12,1 12,7 

  2,00 455 37,5 39,5 

  3,00 407 33,6 35,3 

  4,00 99 8,2 8,6 

  5,00 26 2,1 2,3 

  6,00 і 
більше 

19 1,6 1,6 
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    Frequency Percent Valid Percent 

  Total 1153 95,1 100,0 

Missing Нет 
Ответа 

60 4,9   

Total   1213 100,0   

 

Найбільше респондентів проживають у двокімнатних квартирах 37,5%, 

33,6% - у трикімнатних, 12,1% - в однокімнатних 

Проаналізувавши відповіді на питання, які характеризують квартири, 

бачимо, що 97,8% квартир респондентів обладнані певного типу плитою, у 

69,2% квартир забезпечені гарячою водою, 85,6% - обладнані каналізацією 

(туалетом), у 70,6% проведено центральне опалення.  В 66,8% квартир 

нормальна температура в опалювальний сезон, лише у 4,9% - дуже холодно. 

2,7% респондентів заявили, що у них постійно трапляються перебої, а у 12,1 

% досить часто, також у 17,4 % житла протікають стіни або дах. 

Розглянемо чинники, які можуть впливати на задоволеність 

проживання мешканців житловими умовами в даному населеному пункті. 

Насамперед, розглянемо чи існує вплив розміру міста. 

Для цього перевіримо гіпотези: 

Н0: між розміром міста і рівнем задоволеністю життя в нім, не має 

зв’язку 

Н1: між розміром міста і рівнем задоволеністю життя в нім існує 

зв’язок 

Сформуємо таблицю спряженості (табл.8.10) 

Таблиця 8. 10.  

Розподіл рівня задоволеності життям в місті за розміром міста 

 

s12. Де Ви зараз проживаєте? 

Total Київ 

Мiсто з 
населенням 

понад 250 тис. 
осiб Невелике мiсто 

i1. Якою мiрою Ви 
задоволенi життям у 
Вашому населеному пунк 

Зовсiм не задоволений 11 24 43 78 

Скорiше не задоволений 21 115 149 285 

Важко сказати, 
задоволений чи нi 

22 150 138 310 

Скорiше задоволений 44 244 197 485 

Цiлком задоволений 1 31 20 52 

Total 99 564 547 1210 
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Для того, щоб прийняти чи відхилити нульову гіпотезу розраховано 

критерій Хі-квадрат (табл.11) 

Таблиця 8. 11. 

 Значення критеріальної статистики 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,761a 8 ,002 

Likelihood Ratio 25,641 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 6,164 1 ,013 

N of Valid Cases 1210   

a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,25. 

Значення Asymptotic Significance (2-sided)=0,002 менше за 0,05, що 

дозволяє нам на рівні істотності 0,05 відхилити нульову гіпотезу, а отже, з 

ймовірністю 95 % дає можливість говорити про те, що між розміром міста та 

задоволеністю життя в ньому існує статистично істотний зв’язок. 

Цікавим чинником задоволеності умовами життя в місті може бути 

життя в індивідуальному будинку чи квартирі. 

Тож висуваємо гіпотези:  

Н0: між типом житла і рівнем задоволеністю життя в нім, не має 

зв’язку 

Н1: між типом житла і рівнем задоволеністю життя в нім існує зв’язок 

Сформуємо таблицю спряженості (табл.8.12) 

Таблиця 8. 12. 

 Розподіл рівня  задоволеності життям та типу поселення 

Count   

 

тип помешкання 

Total 

індивідуальний 
будинок чи 

його частина 
окрема 

квартира інше 

i1. Якою мiрою Ви 
задоволенi життям у 
Вашому населеному пунк 

Зовсiм не задоволений 19 51 8 78 

Скорiше не задоволений 75 193 17 285 

Важко сказати, 
задоволений чи нi 

84 209 17 310 

Скорiше задоволений 132 329 24 485 

Цiлком задоволений 16 36 0 52 

Total 326 818 66 1210 
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Таблиця 8. 13.  

Значення критеріальної статистики 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,115a 8 ,524 

Likelihood Ratio 9,264 8 ,320 

Linear-by-Linear Association 2,249 1 ,134 

N of Valid Cases 1210   

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,84. 

 

Значення Asymptotic Significance (2-sided)=0,002 перевищує 0,05, що 

дозволяє нам на рівні істотності 0,05 прийняти нульову гіпотезу, а отже, з 

ймовірністю 95 % дає можливість говорити про те, що між типом 

помешкання та задоволеністю життя в ньому не існує статистично істотного 

зв’язку. 

Розглянемо чи пов’язана температура в помешканні і тип помешкання 

Тож висуваємо гіпотези:  

Н0: між типом житла і температурою в нім, не має зв’язку 

Н1: між типом житла і температурою в нім існує зв’язок 

Сформуємо таблицю спряженості (табл.8.14) 

Таблиця 8. 14.  

Розподіл температури в помешканні за типом поселення 

 

тип помешкання 

Total 

індивідуальний 
будинок чи 

його частина 
окрема 

квартира Інше 

k9. Яка температура 
зазвичай у Вас дома в 
опалювальний сезон 

Дуже холодно - так, що 
постiйно мерзнемо 

4 53 2 59 

Прохолодно, але не 
настiльки, щоб це 
заважало нормально жити 

62 225 22 309 

Нормальна температура 256 516 38 810 

Спекотно, тiльки 
вiдкриваючи вiкна й 
кватирки, можна домогти 

5 25 4 34 

Total 327 819 66 1212 
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Таблиця 8. 15. 

Значення критеріальної статистики 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,663a 6 ,000 

Likelihood Ratio 39,041 6 ,000 

Linear-by-Linear Association 13,800 1 ,000 

N of Valid Cases 1212   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,85. 

 

Значення Asymptotic Significance (2-sided)=0,000 (неспівмірно мале), а 

отже менше за 0,05, що дозволяє нам на рівні істотності 0,05 відхилити 

нульову гіпотезу, а отже, з ймовірністю 95 % дає можливість говорити про 

те, що між розміром типом житла та температурою в ньому в опалювальний 

сезон існує статистично істотний зв’язок. 

За допомогою дисперсійного аналізу перевіримо гіпотезу про те чи 

залежить кількість людей, які проживають в одному помешканні з 

респондентом від статі респондента 

Н0: середня кількість осіб, які проживають в помешканні з 

респондентом-жінкою дорівнює середній кількості осіб, які проживають в 

помешканні з респондентом-чоловіком 

Н1: середня кількість осіб, які проживають в помешканні з 

респондентом-жінкою не дорівнює середній кількості осіб, які проживають в 

помешканні з респондентом-чоловіком 

Таблиця 8. 16. 

 Значення описових статистик 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

Чоловiча 540 3,1000 1,34053 ,05769 2,9867 3,2133 

Жiноча 661 3,2103 2,56071 ,09960 3,0147 3,4059 

Total 1201 3,1607 2,10158 ,06064 3,0417 3,2797 
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Таблиця 8. 17.  

Дисперсійний аналіз 

ANOVA 

k6. Скiльки членiв Вашої сiм'ї (разом з Вами) мешкають в одн   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,615 1 3,615 ,818 ,366 

Within Groups 5296,370 1199 4,417   

Total 5299,985 1200    

 

Розрахункове значення F-критерію=0,818, а значення Sig.=0,366 

перевищує 0,05, що дозволяє нам на рівні істотності 0,05 прийняти нульову 

гіпотезу, а отже, з ймовірністю 95 % дає можливість говорити про те, що між 

статтю респондента та кількістю осіб які проживають в помешканні не існує 

статистично істотного зв’язку. 

 

ВИСНОВКИ 

З проведеного дослідження робимо висновки, що частка людей, яка 

повністю задоволена житловими умовами є досить малою, майже 70% 

проживають в окремих квартирах, серед яких переважають дво та 

трикімнатні. 

Доведено, що рівень задоволеності життям та розмір міста 

взаємопов’язані, натомість статистично істотного зв’язку між типом 

помешкання та задоволеністю життям не виявлено.  

Продемонстровано наявність істотного зв’язку між типом помешкання 

та температурою в опалювальний сезон, а середня кількість мешканців не 

залежить від статі респондента. 
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Додатки 

Додаток 1 

Таблиця 1. 1. – Дані анкетного опитування покупців 
стать покупця Бренд смартфону Освіта покупця Орієнтовний дохід 

покупця, грн 

Чоловік Xiaomi середня 9000 

Чоловік Xiaomi вища 14000 

Чоловік Meizu неповна вища 11000 

Жінка Xiaomi   середня 7000 

Чоловік Xiaomi вища 22000 

Жінка Xiaomi вища 12000 

Жінка Xiaomi середня 8000 

Чоловік Samsung вища 16000 

Жінка Xiaomi неповна вища 10000 

Чоловік Xiaomi середня 12000 

Жінка Xiaomi вища 55000 

Чоловік Xiaomi вища 26000 

Чоловік Xiaomi середня 6000 

Чоловік Samsung вища 18000 

Жінка Xiaomi неповна вища 20000 

Чоловік Samsung середня 11000 

Чоловік Samsung вища 20000 

Чоловік Samsung вища 11000 

Жінка Samsung середня 12000 

Жінка Xiaomi вища 19000 

Чоловік Nokia неповна вища 18000 

Жінка Xiaomi середня 9000 

Жінка Samsung вища 11000 

Чоловік Xiaomi вища 17000 

Чоловік Samsung середня 8000 

Жінка Xiaomi вища 12000 

Чоловік Xiaomi неповна вища 13000 

Жінка Samsung середня 26000 

Чоловік Xiaomi вища 6000 

Чоловік Samsung вища 19000 

Жінка Xiaomi середня 11000 

Чоловік Samsung вища 27000 

Жінка Xiaomi неповна вища 9000 

Жінка Xiaomi середня 12000 

Жінка Xiaomi вища 12000 

Чоловік Xiaomi вища 16000 

Жінка Samsung середня 9000 

Чоловік Samsung вища 18000 

Чоловік Meizu неповна вища 11000 

Чоловік Xiaomi середня 9000 

Чоловік Samsung вища 22000 

Жінка Samsung вища 21000 

Жінка Apple середня 7000 

Чоловік Apple вища 14000 

Чоловік Xiaomi неповна вища 15000 

Чоловік Nokia середня 13000 

Жінка Samsung вища 13000 

Жінка Samsung вища 13000 

Чоловік Samsung середня 6000 

Чоловік Nokia вища 18000 
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Додаток 2 

 


