
3.3.2. Перевірка нормальності вибірки за допомогою критерію 
Колмогорова-Смирнова з використанням пакета SPSS 

Критерій Колмогорова-Смирнова для однієї вибірки дозволяє 
визначити, чи відрізняється розподіл від нормального (коли ексцес та 
асиметрія розподілу дорівнює 0). Суть методу полягає у порівнянні 
розподілу накопичених частот вибірки із теоретичним (очікуваним) 
нормальним розподілом.  
Виконаємо перевірку для вибірки значень питомого валового 

продукту: 
Відкрити у SPSS файл, який був створений на попередньому 

занятті, або створити новий і скопіювати у перший стовпець головного 
вікна програми дані про значення питомого валового продукту з файлу 
“Study the gross domestic product (GDP) per capita.xls” та змінити назву 
стовпця на GDP_per_capita.  

У меню Analyze (Аналіз) обрати команду Nonparametric Tests > 1-
Sample K-S (Непараметричні критерії > Критерій        К-С для однієї 
вибірки). 

У діалоговому вікні, що відкриється, клацнути спочатку на змінній 
GDP_per_capita. та перенести змінну у список Test Variable List 
(Список змінних, що тестуються). 

Відмітити галочкою поле Normal (Нормальне) і натиснути OK. 
З’явиться таблиця One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Відхилення від нормального розподілу вважається суттєвим при 
значенні Asymp. Sig. (2-tailed) {Статистична значимість (2-стороння)} в 
останньому рядку P < 0,05. 

 

 GDP 
N  232 

Normal Parameters 
(Параметр 
нормального 
розподілу) а, b 

Mean (Середнє значення) 
 
Std. Deviation (Стандартне 
відхилення) 

10578,22 
 

11075,56 

Most Extreme 
Differences 
(Екстремальні 
різниці) 

Absolute (Абсолютні) 
Positive (Додатні) 
Negative (Від’ємні) 

0,198 
0,198 
-0,179 

Kolmogorov-Smirnov 
Z  
(Z Колмогорова-
Смирнова) 

 3,019 



Asymp. Sig. 
(2-tailed) 
{Статистична 
значимість 
(2-стороння)} 

 0,000 

a. Test distribution is Normal. (Розподіл, що тестується, є 
нормальним розподілом).  

b. Calculated from data. (Розраховано, виходячи з вихідних даних). 
 
У першому рядку наведений обсяг вибірки (кількість спос-

тережень). Далі наведені її середнє значення та стандартне відхилення. 
У рядку Most Extreme Differences наведені найбільші за абсолютним 
значенням (Absolute), а також додатні (Positive) та від’ємні (Negative) 
відхилення розподілу, що вивчається, від теоретичного (у даному 
випадку – нормального).  

Рядок Kolmogorov-Smirnov Z (Z Колмогорова-Смирнова) містить z-
значення 3.019, рівень значимості якого Asymp. Sig.      (2-tailed) 
{Статистична значимість (2-стороння)} дорівнює P = 0.000. Тому що 
рівень значимості був меншим за 0,05, ми робимо висновок, що 
отримана різниця фіксує суттєву відміну розподілу від нормального. У 
розглянутому прикладі (значення P = 0,000) імовірність помилки є 
значимою; тому значення змінної не підкоряються нормальному 
розподілу. У цьому випадку для відповідної змінної варто застосовувати 
непараметричні тести.  

Інколи замість вибірки використовують його логарифм, що 
дозволяє наблизитися до нормального, особливо у випадках, коли 
гістограма має довгий “хвіст” зліва, а максимум зміщений вправо.  

Якби P > 0,05, тоді це означало б, що з великою ймовірністю 
розподіл змінної статистично не відрізняється від нормального. Нижче 
на рис. 3.3-3.5 наведені приклади, коли розподіл змінних можна 
вважати нормальним. 

 

Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,903 
 



.  
 

Рис. 3.3 
 

Asymp. Sig. (2 – tailed)=0,669. 
 

 
Рис. 3.4 

Asymp. Sig. (2 – tailed)=0,455. 

 
 

Рис. 3.5 



 
Слід відмітити, що такий спосіб краще використати для того, щоб 

відхилити гіпотезу про нормальність. Щоб прийняти гіпотезу, краще 
перевірити її ще якимось іншим методом, що ми і зробили раніше. 
Якщо кількість спостережень велика (більш ніж 100 спостережень), 
можна використати більш могутні критерії, наприклад хі-квадрат 
Пірсона. 

 


