
 

9.2.3. Етапи кластерного аналізу 
1. Вибір змінних-критеріїв для кластеризації. Не обов’язково треба 

включати всі змінні до кластерного аналізу. 
2. Вибір засобу виміру відстані між кластерами. Найпо-ширенішою 

мірою для визначення відстані між двома крапками на площині, 
утвореній координатними осями х і у, є евклідова міра. При наявності 
будь-якої кількості змінних визначення відстані між двома 
спостереженнями х і у формула Евкліда набуває наступного вигляду:  
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де xi, yi – значення i-ї змінної першого і другого спостереження; n – 
кількість змінних. За замовченням використовується квадрат Евклідової 
відстані. Але поряд з евклідовою мірою відстані, можна обрати й інші 
дистанційні міри. Кластерний аналіз можна проводити не тільки зі 
змінними інтервальної шкали, але у таких випадках застосовуються вже 
інші дистанційні міри (див. п. 9.2.1). 

3. Стандартизація спостережень. Рівні значень змінних часто дуже 
сильно відрізняються один від одного. Відповідно до формули 
евклідової міри, змінна, що має велике значення, практично цілком 
домінує над змінною з малими значеннями. Рішенням цієї проблеми є z-
перетворення (стандартизація) значень змінних. Стандартизація 
приводить значення всіх перетворених змінних до єдиного діапазону 
значень, а саме – середнє кожної приводиться до 0, а середнє відхилення 
– до 1. Тоді всі спостереження змінюються приблизно у діапазоні від       
–3 до +3.  

4. Формування кластерів. Існує два основних методи формування 
кластерів: метод злиття та метод подрібнення. У першому випадку 
існуючі кластери розширюються шляхом об’єднання, доки не буде 
сформований один-єдиний кластер, що об’єднує всі спостереження. 
Метод подрібнення заснований на зворотній операції: спочатку всі 
спостереження об’єднуються у єдиний кластер, а потім починається 
процес розділення його на частини. Частіше використовують метод 
злиття. Існують різні алгоритми злиття, з яких за замовченням 
використовується зв’язування середніх у групах, коли відстані між 
кластерами розраховуються як відстані між середніми усіх 
спостережень у кластерах. 

5. Інтерпретація результатів. Як і у випадку факторного аналізу, 
цей етап є достатньо складним і залежить від мети дослідника. На жаль, 



виразна картина відносин між змінними зустрічається не дуже часто. 
По-перше, структури кластерів, якщо отримуються, не так чітко 
розділені, особливо при наявності великої кількості спостережень. 
Скоріше навпаки: кластери розмиті і навіть проникають один в один. 
По-друге, як правило, кластерний аналіз проводиться з великою 
кількістю змінних, що ускладнює аналіз.  
 


