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Для аналізу масивів даних використовують велику кількість 
різноманітних математичних методів, що дозволяють повно і всебічно 
аналізувати зібрану інформацію. У сучасних соціальних науках з цією 
метою активно застосовуються комп’ютерні програми математико-
статистичної обробки даних. 

Стандартні статистичні методи обробки даних включені до складу 
електронних таблиць, таких як MS Excel, і у математичні пакети 
загального призначення, наприклад Mathсad. Але набагато більших 
можливостей надають спеціалізовані статистичні пакети, що застовують 
найсучасніші методи математичної статистики для обробки даних. За 
даними Міжнародного статистичного інституту, число таких 
статистичних пакетів наближається до тисячі. Серед них є професійні 
статистичні пакети, призначені для користувачів, добре знайомих з 
методами математичної статистики, і є пакети, з якими можуть 
працювати фахівці, які не мають глибокої математичної підготовки. 
Серед програмних засобів останнього типу можна виділити 
спеціалізовані пакети, у першу чергу статистичні – Statistica, SPSS, 
STADIA, STATGRAPHICS, які мають великий набір статистичних 
функцій: факторний аналіз, регресійний аналіз, кластерний аналіз тощо. 
Такі програмні продукти зазвичай містять і засоби візуаль-ної 
інтерпретації отриманих результатів: графіки, діаграми. 

Вибір статистичного пакета для аналізу даних залежить від 
характеру завдань, що розглядаються, обсягу даних, які обробляються, 
наявного обладнання та кваліфікації користувача. При аналізі даних 
користувачу статистичного програмного пакета доводиться виконувати 
обчислення широкого спектра статистик, передавати і перетворювати 
дані для їхнього аналізу, а також представляти отримані результати в 
зручному, наочному вигляді. Тому при виборі того або іншого 
статистичного пакета, для порівняння пакетів, необхідно насамперед 
звертати увагу на такі характеристики: 
• зручність роботи з пакетом, легкість його освоєння: наявність 



убудованої системи допомоги, довідника користувача, можливості 
роботи без суттєвої математичної підготовки; 
• кількість статистичних методів, що застосовуються;  
• зручність керування даними (експорт/імпорт даних, їхня 

реструктуризація);  
• графічні можливості: наявність убудованого графічного 

редактора, можливість показу окремих елементів графіка, можливості 
експорту графіків. 

Нижче розглянуті деякі пакети, найбільш поширені в практиці 
обробки даних.  

Microsoft Excel  
До складу Microsoft Excel входить набір засобів аналізу даних (так 

званий пакет аналізу), призначений для рішення статистичних завдань. 
В Microsoft Excel представлена велика кількість статистичних функцій. 
Деякі з них є убудованими, інші доступні тільки після установки пакета 
аналізу. 

Засоби, які включені до пакета аналізу даних, доступні через 
команду Аналіз даних меню Сервіс. Якщо цієї команди немає в меню, 
необхідно завантажити надбудову. Надбудова – це допо-міжна 
програма, що служить для додавання в Microsoft Office спеціальних 
команд або можливостей.  

 Дисперсійний аналіз. Існує декілька видів дисперсійного аналізу. 
Необхідний варіант вибирається з урахуванням числа факторів і 
наявних вибірок з генеральної сукупності: однофакторний 
дисперсійний аналіз, двофакторний диспер-сійний аналіз із 
повтореннями, двофакторний дисперсійний аналіз без повторення.  

 Кореляційний і коваріаційний аналіз. Обидва види аналізу 
створюють таблицю (матрицю), що показує коефіцієнт кореляції або 
коваріаційний аналіз, відповідно, для кожної пари вимірів змінних. На 
відміну від коефіцієнта кореляції, масштабованого у діапазоні від -1 до 
+1 включно, значення коваріаційного аналізу не масштабуються. 
Описова статис-тика. Цей засіб аналізу служить для створення 
одномірного статистичного звіту, що містить інформацію про 
центральну тенденцію й мінливість вхідних даних. 

 Експонентне згладжування. Застосовується для проро-кування 
значення на основі інформації попереднього періоду, скоректованого з 
урахуванням погрішностей у цьому прогнозі. При аналізі 
використовується константа згладжування, за допомогою якої 
визначається ступінь впливу на прогнози погрішностей у попередньому 
прогнозі. 

 Двовибірковий F-тест для дисперсії. Застосовується для 
порівняння дисперсій двох генеральних сукупностей. Цей засіб надає 



результати порівняння нульової гіпотези про те, що дві вибірки взяті з 
розподілу з рівними дисперсіями, з гіпотезою, що припускає, що 
дисперсії різні в базовому розподілі. 

 Аналіз Фур’є. Призначається для рішення завдань у лінійних 
системах й аналізу періодичних даних на основі методу швидкого 
перетворення Фур’є (ШПФ). Ця процедура підтримує також зворотні 
перетворення, при цьому інвертування пере-творених даних повертає 
вихідні дані. 

 Гістограма. Використовується для обчислення вибіркових й 
інтегральних частот влучення даних у задані інтервали значень. При 
цьому розраховуються числа влучень для заданого діапазону інтервалів. 

 Ковзне середнє. Ковзне середнє використовується для розрахунку 
значень у прогнозованому періоді на основі середнього значення 
змінної для певного числа попередніх періодів. Ковзне середнє, на 
відміну від простого середнього для всієї вибірки, містить відомості про 
тенденції зміни даних. 

 Генерація випадкових чисел. Використовується для заповнення 
діапазону випадковими числами, вибраними з одного або декількох 
розподілів. За допомогою даної процедури можна моделювати об’єкти, 
що мають випадкову природу по відомому розподілу ймовірностей. 

 Ранг і персентиль. Використовується для отримання таблиці, що 
містить порядковий і процентний ранги для кожного значення в наборі 
даних. Процедура може бути застосована для аналізу взаємного 
розташування даних у наборі.  

 Регресія. Лінійний регресійний аналіз полягає у побудові графіка 
для набору спостережень за допомогою методу найменших квадратів. 
Регресія використовується для аналізу впливу значень однієї або більше 
незалежних змінних на одну залежну змінну. 

 Вибірка. Створює вибірку з генеральної сукупності, розглядаючи 
вхідний діапазон як генеральну сукупність. Якщо сукупність занадто 
велика для обробки або побудови діаграми, можна використати 
представницьку вибірку. Крім того, якщо передбачається періодичність 
вхідних даних, то можна створити вибірку, що містить значення тільки з 
окремої частини циклу. 

 Двовибірковий t-тест Стьюдента перевіряє рівність середніх 
значень генеральних сукупностей по кожній вибірці. Пропонуються три 
форми тесту:  

o t-тест, що припускає збіг значень дисперсії обох генеральних 
сукупностей. Частіше за все аналізується та ж сама генеральна 
сукупність. 
o t-тест, що припускає розбіжність дисперсій двох 
генеральних сукупностей. Ця форма t-тесту викорис-товується для 



перевірки гіпотези про рівність середніх для двох вибірок даних з 
різних генеральних сукупностей. 
o Парний t-тест для середніх, який використовується для 
перевірки гіпотези про розходження середніх для двох вибірок 
даних, коли передбачається рівність дисперсій генеральних 
сукупностей, з яких обрані дані. Парний тест використовується, 
коли є парність спостережень, наприк-лад, до й після 
експерименту.  

 Z-тест. Двовибірковий z-тест для середніх з відомими 
дисперсіями. Використовується для перевірки гіпотези про роз-
ходження між середніми двох генеральних сукупностей.  
 


