
9.2.1. Принцип кластерного аналізу 
У результаті кластерного аналізу за допомогою попередньо заданих 

змінних формуються групи спостережень. Члени однієї групи (кластера) 
повинні мати схожі прояви змінних, а члени різних груп – різні. З різних 
видів такого аналізу розглянемо лише ієрархічний кластерний аналіз. 

В ієрархічних методах кожне спостереження утворює спочатку свій 
окремий кластер. На першому кроці два сусідніх кластери поєднуються 
в один; цей процес може продовжуватися доти, поки не залишаться 
тільки два кластери. Використовують різні методи, наприклад, у методі 
Between-groups linkage (Зв’язок між групами), що встановлений за 
замовчуванням у SPSS, відстань між кластерами є середнім значенням 
усіх відстаней між усіма можливими парами спостережень з обох 
кластерів. 

Міри відстані і міри подоби залежать від виду змінних, що беруть 
участь в аналізі, тобто вибір міри залежить від типу змінної і шкали, до 
якої вона відноситься: інтервальні змінні або бінарні (дихотомічні).  

Для змінних інтервальної шкали (метричні змінні) можна 
запропонувати такі міри відстані:  
• Квадрат Евклідової відстані (Squared Euclidean distance), цей 

варіант установлюється за замовчуванням.  
• Евклідова дистанція (відстань). 
• Косинус.  
• Кореляція Пірсона.  
• Чебишев (Chebychev).  
• Блок (Block).  
• Мінковський (Minkowski).  
• Користувальницька міра. 
• Частоти.  
• Міра хі-квадрат.  
• Міра фі-квадрат.  

Коли розглядають бінарні змінні, як правило, мова йде про змінні, 
котрі вказують на факт здійснення деякої події або виконання 
визначеного критерію. У файлі даних ця обставина повинна бути 
закодована за допомогою двох чисельних значень, причому, відповідно 
до установок за замовчуванням, для кодування здійснення події очікує 
цифру 1, а нездійснення – 0. Для порівняння таких змінних можна 
використати різні міри, в тому числі: 
• Квадрат Евклідової відстані.  
• Евклідову відстань.  
• Різницю довжин.  
• Зразкову різницю.  



• Дисперсію.  
• Форму.  
• Міру Ланса й Уїльямса (Lance and Williams).  
• Зв’язок між групами.  
• Зв’язок усередині груп.  
• Близький сусід.  
• Далекий сусід.  
• Центроїдну кластеризацію.  
• Медіанну кластеризацію.  
• Метод Варда (Ward-Method).  

Поряд із кластеризацією спостережень у таких пакетах, як SPSS, 
передбачена кластеризація змінних. Тут на основі заданих спостережень 
утворюються групи змінних. Тому що, в принципі, те ж саме робить і 
факторний аналіз, ми обмежимося розглядом тільки кластеризації 
спостережень.  
 


