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Вступ 

„Методичні вказівки та рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу 

„Теорія статистики” (Статистичні методи аналізу взаємозв’язків) розраховані для 

студентів базових напрямів 6.050100- „Економіка і підприємництво". В них описано 

реалізацію вибраних методів практичної статистики за допомогою електронних 

таблиць Excel. Свій вибір ми зупинили на програмі Microsoft Excel, а не на іншій 

спеціалізованій програмі зі статистики чи з математики (яких є достатньо велика 

кількість, але вони не достатньо поширені і потребують додаткової інсталяції на ПК), 

які застосовують на професійному рівні для статистичних розрахунків, насамперед 

тому, що вони є доступні пересічному користувачеві. Електронні таблиці Microsoft 

Excel мають великий набір можливостей для проведення статистичного аналізу. Це, 

зокрема, понад 80 статистичних функцій і засоби надбудови „Пакет аналізу”. 

 

Мета цього видання – допомогти студентам при виконанні другої лабораторної роботи 

з курсу „Теорія статистики”. 

 

Розуміння і використання цього посібника передбачає наявність базового розуміння 

статистичних формул, разом з причинами та наслідками їх застосування. Крім того, 

вимагається наявність базових вмінь роботи у середовищі Microsoft (як от вміння 

відкривати-закривати файл, копіювати-вставляти текст тощо). 

 

Опис формул, використаних для розв’язання статистичних задач, базується на даних 

довідки програми Microsoft Excel. 

 



5  

Порядок виконання роботи 

 

Дані лабораторні роботи розраховані на їх виконання з використанням 

електронних таблиць „Microsoft Excel” як за рахунок аудиторних годин так і за 

рахунок самостійної роботи студента. 

Згідно навчального плану передбачено три лабораторні роботи, в результаті 

виконання яких студент повинен вміти застосовувати методи статистичного аналізу 

для дослідження соціально- економічних явищ і процесів, використовувати стандартні 

статистичні функції для обробки даних на ПК.  

Результатом кожної лабораторної роботи є звіт про її виконання представлений в 

роздрукованому вигляді. У звіті студент має відобразити: 

➢ постановку задачі з посиланням на вихідні дані до роботи; 

➢ хід виконання роботи - коротко описати етапи реалізації завдання та 

функції, за допомогою яких вони проводились; 

➢ висновки – містять результуючі таблиці, графіки і економічне 

тлумачення розрахованих показників. 

Лабораторна робота повинна бути виконана і захищена у терміни узгоджені 

викладачем та студентами на першому занятті. Лабораторна робота виконана і 

захищена з порушенням встановлених термінів не може бути оцінена максимальною 

кількістю балів. 

Для ефективності виконання запропонованих завдань в даних „Методичних 

вказівках і рекомендаціях” автори пропонують опис розв’язку типової задачі і 

короткий опис функцій за допомогою яких поставлена задача була розв’язана. 
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Лабораторна робота №2 

 

Тема: Статистичні методи аналізу взаємозв'язків 

 

Задача 1. За допомогою методу аналітичного групування проаналізувати 

кореляційний зв'язок: 

а) між вагою, класом та ціною мобільного телефону (аудиторне завдання); 

b) між якістю камери, класом та  тривалістю роботи в режимі очікування мобільного 

телефону; 

с) між тривалістю роботи в режимі очікування, вагою та ціною мобільного телефону. 

 

Задача 2. За даними аналітичного групування побудувати емпіричну лінію регресії, 

яка характеризує кореляційний зв'язок: 

а) між вагою і ціною мобільного телефону; 

b) між якістю камери і ціною мобільного телефону; 

с) між тривалістю роботи в режимі очікування і ціною мобільного телефону. 

 

Визначити вид функції, яка відображає залежність між факторною та результативною 

ознаками, та обчислити параметри регресійного рівняння. Пояснити їх економічний 

зміст. Побудувати теоретичну лінію регресії. За допомогою коефіцієнта детермінації 

оцінити щільність кореляційного зв'язку, істотність рівняння загалом та параметрів 

зокрема, для α=0,01*k. Перевірити істотність зв'язку, користуючись F-критерієм, з 

ймовірністю p=1-0,01*k, де k – номер варіанту . Зробити висновки. 

 

Примітка. Приклад аналітичного групування та кореляційно-регресійного аналізу 

здійснено для даних про працівників підприємства 

 

 

1. Аналітичне групування. Кореляційно-регресійний аналіз 

Умова. За даними про працівників підприємства (рис.1) здійснити аналітичне 

групування для виявлення взаємозв’язку між віком, статтю та середьоміячною 

заробітною платою працівників. 
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Рис. 1. Дані про працівників підприємства 

 

Розв’язання. Для виконання цього групування засобами Excel можна застосувати 

формулу DSUM(база_даних;поле;критерій), в цьому випадку потрібно додатково 

знаходити розмір середньомісячної заробітної плати. Використання функції 

DAVERAGE / ДСРЗНАЧ (база_даних;поле;критерій) дає одразу шуканий результат 

(рис. 2, 4). Але для її застосування потрібно виписати додаткові критерії (рис.3) База 

даних міститься в діапазоні A1:G26. Для обчислення кількості чоловіків та жінок 

відповідної вікової групи застостовуємо функцію DCOUNT / БСЧЁТ (база_даних; 

поле; критерій) для розрахунку середньомісячної заробітної плати – DAVERAGE / 

ДСРЗНАЧ (база_даних; поле; критерій). 

У діапазоні Q2:T13 уведено критерії кожного інтервалу (рис. 3).Тут потрібно 

зауважити, що в критерії записані умови, які накладають обмеження як щодо віку, так 

і щодо статі працівників. 

 

 

Рис. 2. Опис формул для знаходження середньомісячної заробітної плати 

 



8  

 

Рис. 3. Опис критерію для застосування формули DAVERAGE/ДСРЗНАЧ 

 

 

Рис. 4. Результат аналітичного групування 

 

Щоб обчислити коефіцієнт кореляції R (за його допомогою ми можемо визначити 

як силу, так і напрям зв’язку між залежною та незалежною змінними) та побудувати 

лінію регресії  можна скористатися вбудованою функцією CORREL/КОРЕЛЛ (масив1; 

масив2), а коефіцієнти рівняння обчислити за методом найменших квадратів. Та такий 

спосіб є достатньо громіздким. Легший спосіб – скористатись меню Tools(Сервис) 

закладкою Data Analysis. У вікні вибираємо Regresion (Регрессия) рис. 5 та клікнути 

ОК. В вікні Regresion (Регрессия) встановлюємо необхідні параметри (рис. 6) та 

клікаємо ОК. На рис. 7 показано отримані результати. 

 

 

Рис. 5. Діалогове вікно Data Analysis (Анализ данных) 
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Рис. 6. Діалогове вікно Regresion (Регрессия) 

 

 

Рис. 7. Фінальний результат регресійного аналізу за допомогою Excel 

 

На рис. 7 показано отримані результати. Вони відповідають наступним 

статистичним показникам: 

- Multiple R – коефіцієнт кореляції R; 

- R Square – коефіцієнт детермінації R2; 

- Adjusted R Square – нормований R2; 

- Standard Error – стандартна похибка (корінь із залишкової дисперсії) 

- Observations – спостереження (кількість значень змінної Y). 

 

Дисперсійна таблиця: 

- стовбець SS – суми квадратів; 

- стовбець df – кільість ступенів свободи; 

- стовбець МS – дисперсія; 

- стовбець F – розрахункове значення F-критерію Фішера 
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- стовбець Significance F – істотність F 

- в комірці на перетині стрічки Intercept та  стовбця Coefficients обчислено значення 

коефіцієнта b рівняння регресії y= ax+b; 

- в комірці на перетині стрічки X Variable 1 та  стовбця Coefficients обчислено 

значення коефіцієнта a рівняння регресії y= ax+b; 

- стовбець Standard Error – стандартна похибка обчислених коефіцієнтів; 

- стовбець t Stat – t-статистика – розрахункові значення t-критерію; 

- стовбець P-value – Р-значення рівнів істотності, які відповідають обчисленим 

значенням t; 

- стовбець Lower 95% - нижні 25 %; 

- стовбець Upper 95% - верхні 25%. 

 

Якщо в діалоговому вікні Regresion (Регрессия) активні мітки: Остатки, 

Стандартизовані остатки, Графік остатків, Графік підбору, Графік нормальної 

ймовірності, то відповідні результати будуть виведені на монітор. 

 

Довідка про використані формули 

 

1. DSUM/БДСУММ(база_даних;поле;критерій) додає числа у стовпці списку або 

бази даних, які відповідають указаним умовам. 

 база_даних – це діапазон клітинок, які формують список або базу даних. База 

даних являє собою список споріднених даних, в якому рядки даних є записами, а 

стовпці — полями. Перший рядок списку містить назви всіх стовпців.  

 поле вказує стовпець, який використовується у функції. Аргумент «поле» може 

бути текстом із назвою стовпця в подвійних лапках, наприклад, "Вік" або 

"Врожай", або числом, яке вказує розташування стовпця у списку: 1 — для 

першого стовпця, 2 — для другого стовпця і т. д. 

 критерій – це діапазон клітинок, який містить вказані умови. Для аргументу 

«критерій» можна використовувати будь-який діапазон, який містить принаймні 

одну назву стовпця та принаймні одну клітинку під назвою стовпця з умовою. 

2. DAVERAGE/ДСРЗНАЧ(база_даних;поле;критерій) обчислює середню 

арифметичну чисел у стовпці списку або бази даних, які відповідають вказаним 

умовам 

 база_даних – це діапазон клітинок, які формують список або базу даних. База 

даних являє собою список споріднених даних, в якому рядки даних є записами, а 

стовпці — полями. Перший рядок списку містить назви всіх стовпців.  

 поле вказує стовпець, який використовується у функції. Аргумент «поле» може 

бути текстом із назвою стовпця в подвійних лапках, наприклад, "Вік" або 

"Врожай", або числом, яке вказує розташування стовпця у списку: 1 — для 

першого стовпця, 2 — для другого стовпця і т. д. 
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 критерій – це діапазон клітинок, який містить вказані умови. Для аргументу 

«критерій» можна використовувати будь-який діапазон, який містить принаймні 

одну назву стовпця та принаймні одну клітинку під назвою стовпця з умовою. 

3. CORREL/КОРЕЛЛ (масив1; масив2)повертає коефіцієнт кореляції між двома 

сукупностями даних. 
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