
4.2.4. Коефіцієнт кореляції за Пірсоном 
Коефіцієнт кореляції Пірсона за властивостями аналогічний 

коваріації, але завдяки нормуванню (у знаменнику – добуток 
стандартних відхилень обох величин) є безрозмірною величиною 
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Передумовами використання коефіцієнта кореляції Пірсона є: 
• Усі спостереження взаємно незалежні.  
• Спостереження мають нормальний закон розподілу.  

На відміну від функціональної залежності, наприклад функції 
логарифму або синусу, коли кожному значенню однієї величини 
відповідає точно відоме значення другої, імовірнісний зв’язок 
характеризується тим, що кожному значенню однієї змінної відповідає 
множина значень другої змінної. Сила зв’язку характеризується також і 
абсолютною величиною коефіцієнта кореляції. Чим ближче до 1 або -1 
значення кореляції, тим сильніший зв’язок. Якщо значення знаходиться 
ближче до 0, то це означає слабкий зв’язок. 

Прикладом додатної кореляції є залежність між ростом людини та її 
вагою. Медики вважають, що коефіцієнт кореляції у цьому випадку 
дорівнює R=0,83. Слабка додатна кореляція R=0,12 спостерігається між 
властивістю людини до співчуття та реальною допомогою, яку вона 
реально надає. 

Якщо коефіцієнт кореляції від’ємний, це означає наявність 
протилежного зв’язку: чим вище значення однієї змінної, тим нижче 
значення іншої. Тобто від’ємна кореляція означає те, що із збільшенням 
однієї величини друга має тенденцію до зменшення. Слабка від’ємна 
кореляція R=-0,13 спостерігається між агресивністю людини до своїх 
знайомих та допомогою, яку він їм надає. Чим більш агресивна людина, 
тим її допомога менша, але ця залежність не є сильною. Прикладом 
значної від’ємної кореляції R=-0,73 є залежність між нервовою 
збудженістю людини та її емоціональною рівновагою.  

Якщо коефіцієнт кореляції близький до нуля, між величинами 
немає лінійного статистичного зв’язку, але не виключена наявність 
нелінійного зв’язку. Прикладом такого зв’язку є залежність зросту 
людини та його розумових здібностей. 

Для словесного опису величини коефіцієнта кореляції 



використовуються такі градації (табл. 4.1). 
 
 
 
 
  

Таблиця 4.1 
 

Значення (по модулю) Інтерпретація 
До 0,2  Дуже слабка кореляція  
До 0,5  Слабка кореляція  
До 0,7  Середня кореляція  
До 0,9  Висока кореляція  
Понад 0,9  Дуже висока кореляція  

 


