
SPSS  
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – Статис-тичний 

пакет для суспільних наук) – одна з найстарших систем статистичного 
аналізу і керування даними. Продукт фірми SPSS Inc., сьогодні SPSS є 
одним з лідерів серед універсальних статистичних пакетів.  

Пакет SPSS нагадує традиційну базу даних і передбачає 
накопичення масиву інформації, його формалізацію і пред-ставлення 
результатів статистичної обробки масиву у вигляді звіту, що значно 
спрощує знайомство з пакетом і дозволяє досить швидко почати 
процедуру введення або імпорту даних. Але структурна відмінність від 
традиційних баз даних виражена у принципах формалізації масиву, що 
накопичується, вихідної інформації, принципах статистичної обробки і 
представлення результатів інформації.  

Робота в пакеті SPSS здійснюється з використанням наступних 
типів вікон: 
• Вікно додатка SPSS. Це вікно включає головне меню системи, яку 

використовують для операцій з файлами, вибору статистичних 
процедур і т.д., і інструментальну панель для швидкого доступу до 
часто використовуваних функцій пакета.  
• Вікно результатів (output). Результати роботи пакета (описові 

статистики, таблиці спряженості, кореляційні матриці) виводяться в 
цьому вікні. Зміст вікна можна редагувати і зберігати у файлі для 
наступного використання.  
• Вікно Редактора Даних (Data Editor). У цьому вікні 

відображається зміст поточного файлу даних. За допомогою Редактора 
Даних можна створювати нові файли даних або змінювати старі. Вікно 
відкривається автоматично при запуску SPSS.  
• Вікно “Каруселі Графіків” (Chart Carousel) призначено для 

графіків, створених у пакеті. Графіки можна переглядати, коректувати, 
зберігати і видаляти.  
• Вікно Графіка (Chart), у якому можна змінити кольори, шрифти 

графіка, повернути осі, змінити тип.  
• Вікно Синтаксису (Syntax) для введення і редагування командних 

рядків. Команди в пакеті генеруються з використанням діалогових вікон, 
але використання командної мови дозволяє редагувати команди і 
зберігати у файл для використання у наступних сеансах.  

Формат вихідних даних. Накопичення статистичних даних у даному 
пакеті ведеться в редакторі SPSS Data Editor, дані зберігаються у форматі 
цього редактора (*.sav). Кожному спостереженню в таблиці відповідає 
визначений рядок, а кожній змінній – визначений стовпець. Можливі 
наступні формати даних: дійсне число з фіксованою крапкою, дійсне 
число з крапкою, що плаває, дата і година, грошовий формат, текстовий 



формат.  Також у користувача є можливість побудувати свій формат. 
Якщо в певній комірці дані відсутні, наприклад, респондент із якої-небудь 
причини не відповів на поставлене запитання, тоді використовується 
спеціальна конструкція Missing Values. 

Структура пакета. SPSS являє собою модульну систему, але якщо 
потрібні базові функції, можна скористатися базовою системою SPSS 
Base. У базову систему закладені усі функції роботи з даними, всі 
основні статистичні процедури, від описових статистик і таблиць 
спряженості із факторним і кластерним аналізом.  

Експорт і імпорт даних. Масив даних для обробки може бути 
експортований з текстового файлу, з файлу формату MS Excel, Lotus 1-
2-3 або перенесенням через буфер обміну.  

Видача результатів обробки. Результат статистичної обробки 
представляється в окремому вікні, що улаштовано так само, як 
стандартний Провідник системи Windows, базові статистики виводяться 
в лівій частині вікна, а повна інформація – у правій. SPSS представляє 
результати обробки у вигляді або таблиць, або графіків (діаграм). Якщо 
натиснути праву клавішу миші, попередньо вказавши на певну діаграму, 
можна потрапити в редактор діаграм Chart Editor. У ньому виводиться 
новий інструментальний комплект, що дозволяє змінювати кольори 
графіка/діаграми, додавати лінії і типи зафарбування, змінювати 
формати осей, лінії сітки та інші характеристики, вводити текст, але 
лише в жорстко задані позиції. Можна вбудовувати графіки і діаграми 
SPSS в інший Windows-додаток, але не навпаки. 

Графічні можливості. Пакет має величезні можливості побудови 
графіків. У засобі Charts Carousel виводяться всі типи можливих 
діаграм і графіків. Будувати їх можна по черзі, вибираючи ім’я 
потрібного графіка у блоці Carousel. Діалогове вікно запитує 
специфікацію списку незалежних змінних і будь-яких факторних 
змінних. Після цього можна вибрати різні варіанти: прямокутні 
діаграми з викидами (box-and-whisker), деревоподібні діаграми (stem-
and-leaf), графіки нормального розподілу і графіки розкиду точок.  

Стандартні засоби містять у собі стовпчасті діаграми, зафарбовані 
графіки, кругові діаграми, графіки міні-мальних/максимальних значень, 
діаграми дисперсій і дисперсійні матриці (з перекриттям ліній регресії 
або без), а також гістограми. Більш спеціалізовані графіки – це 
стовпчасті діаграми помилок, графіки контролю якості і графіки 
тимчасових рядів, наприклад, корелограми й автокорелограми. 

Більш докладну інформацію про пакет можна знайти на сайті 
www.spss.com. 
 


