
7.3.2. Регресійний аналіз за допомогою пакета SPSS 
7.3.2.1. Проста лінійна регресія 

• Відкрийте файл даних Lab 7.xls, Аркуш1 і скопіюйте стовпці даних 
рівня верховенства права (Rule of Law 2004) та рівня контролю корупції 
(Control of Corruption 2004) у робоче вікно SPSS і розташуйте їх поруч. 
• Перейменуйте стовпці відповідно як rulelow та contcor. 
• Виберіть у меню Analyze... (Аналіз) Regression...(Регресія) 

Linear... (Лінійна). З’явиться діалогове вікно Linear Regression 
(Лінійна регресія).  

 

 
 

Рис. 7.6 
 

• Перенесіть змінну contcor у поле для залежних змінних і 
привласніть змінній rulelow статус незалежної змінної (рис. 7.6).  
• Почніть розрахунок натисканням ОК.  

Основні результати виглядатимуть таким чином:  
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Розглянемо спочатку нижню частину результатів розрахунків. Тут 
виводяться коефіцієнт регресії b і зсув по вісі ординат а під ім’ям 
Constant (константа). Тобто рівняння регресії виглядає в такий спосіб:  

 

contcor = 0,684 *rulelow + 0,08117. 
 

Середня частина розрахунків відбиває два джерела дисперсії: 
дисперсію, що описується рівнянням регресії (сума квадратів, 
обумовлена регресією), і дисперсію, що не враховується при записі 
рівняння (залишкова сума квадратів). Частка від суми квадратів, 
обумовлених регресією і залишковою сумою квадратів, називається 
“коефіцієнтом детермінації”. У таблиці результатів ця частка 
виводиться під ім’ям “R-квадрат”. У нашому прикладі міра визначеності 
дорівнює  

 

9,607/ 16,173 =0,594. 
 

Ця величина характеризує якість регресійної прямої, тобто ступінь 
відповідності між регресійною моделлю і вихідними даними. Міра 
визначеності завжди лежить у діапазоні від 0 до 1. Існування 
ненульових коефіцієнтів регресії перевіряється за допомогою 
обчислення контрольної величини F, до якої відноситься відповідний 
рівень значимості.  

У простому лінійному регресійному аналізі квадратний корінь з 
коефіцієнта детермінації, що позначається “R”, дорівнює кореляційному 
коефіцієнтові Пірсона. При множинному аналізі ця величина менш 
наочна, ніж сам коефіцієнт детермінації. Величина “зміщений R-
квадрат” завжди менша, ніж “незміщений”. При наявності великої 
кількості незалежних змінних, міра визначеності коригується у бік 
зменшення. Принципове питання про те, чи може взагалі наявний 
зв’язок між змінними розглядатися як лінійний, простіше і наочніше за 
все вирішувати, дивлячись на відповідну діаграму розсіювання. Крім 



того, на користь гіпотези про лінійний зв’язок говорить також високий 
рівень дисперсії, що описувається рівнянням регресії. 

Побудова регресійної прямої  
Щоб на діаграмі розсіювання зобразити регресійну пряму, 

використайте такий спосіб:  
• Виберіть у меню наступні опції: Graphs (Графіки) > Scatter plots 

(Діаграми розсіювання). Відкриється діалогове вікно Scatter plots 
(Діаграма розсіювання), як зображено на рис. 7.7.  

 

 
 

Рис. 7.7 
 

• У діалоговому вікні Scatter plots (Діаграма розсіювання) залишіть 
попередню установку Simple (Проста) і клацніть на кнопці Define 
(Визначити). Відкриється (рис. 7.8) діалогове вікно Simple Scatter plot 
(Проста діаграма розсіювання).  

 

 
 

Рис. 7.8 
 

• Перенесіть змінну contcor у поле осі Y, а змінну rulelow у поле осі 
X. 

  
• Підтвердіть щигликом на ОК. У вікні перегляду результатів 

з’явиться діаграма розсіювання. 



• Клацніть двічі на цьому графіку, щоб перенести його в редактор 
діаграм.  
• Виберіть у редакторі діаграм меню Chart... (Діаграма) Options... 

(Опції). Відкриється діалогове вікно Scatterplot Options (Опції для 
діаграми розсіювання).  
• У рубриці Fit Line (Наближена крива) поставте прапорець 

напроти опції Total (Повністю для всього файлу даних) і клацніть на 
кнопці Fit Options (Опції для наближення). Відкриється діалогове 
вікно (рис. 7.9) Scatterplot Options: Fit Line (Опції для діаграми 
розсіювання: наближена крива). 
• Підтвердіть (рис. 7.10) попередню установку Linear Regression 

(Лінійна регресія) щигликом Continue (Далі) і потім на ОК.  
• Закрийте редактор діаграм і клацніть один раз де-небудь поза 

графіком.  
 

 
 

Рис. 7.9 
 

 
 

Рис. 7.10 
 
 

 


