
4.3.2. Розрахунок кореляції за допомогою пакета  SPSS 
4.3.2.1. Діаграма розсіювання 
Діаграму розсіювання для двох залежних змінних можна 

побудувати шляхом виклику меню Graphs... (Графіки) > Scatter plots... 
(Діаграми розсіювання). Результат буде таким, як показано на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2 
 

Статистика говорить про кореляцію між двома змінними. 
 
4.3.2.2. Коефіцієнт кореляції за Пірсоном 
Для обраних змінних нам потрібно розрахувати коефіцієнт 

кореляції за Пірсоном попарно (тобто сформувати для цих змінних 
кореляційну матрицю).  
• Відкрийте файл даних Lab4.xls та скопіюйте стовпці даних без 

назв стовпців Rule of Law (Верховенство права) та Control of Corruption 
(Контроль корупції) у робоче вікно програми SPSS. 
• У закладці Variable View змініть назви стовпців (Name) на rulelaw 

та contcorr, а мітки (Labels) відповідно на Rule of Law та Control of 
Corruption. 
• Виберіть у меню Analyze (Аналіз) > Correlate (Кореляція) > 

Bivariate... (Парна) З’явиться діалогове вікно Bivariate Correlations 
(Парні кореляції) (рис. 4.3).  
 



 
 

Рис. 4.3 
 

• Відмітьте прапорцями опції  
o Correlation Coefficient > Pearson (Коефіцієнт кореляції 

Пірсона), встановлено за замовчуванням. 
o Test of Significance > Two Tails (Тест на значимість 

двостороння). 
o Flag significance correlation (Відмічати значимі кореляції). 

Тоді зіркою будуть відмічатися кореляції, розра-ховані із рівнем 
значимості від 0,01 до 0,05, а двома зірками – із рівнем значимості від 
0,00 до 0,01.  
• Змінні, ступінь кореляційного зв’язку яких перевіряється, 

перенесіть по черзі у поле тестованих змінних Variables. Розрахунок 
коефіцієнта кореляції Пірсона є попередньою установкою, як і 
двостороння перевірка значимості і маркіру-вання значимих кореляцій. 
•  Почніть розрахунок шляхом натискання кнопки ОК.  

У вікні перегляду з’являться наступні результати:  
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Отримані результати містять: коефіцієнт кореляції Пірсона (Pearson 



Correlation), імовірність помилки р(Sig.(2-tailed)), що відповідає 
припущенню про ненульову кореляцію та кількість використаних пар 
значень змінних N. Як і в інших статистичних процедурах, під час 
розрахунку кореляції розраховується і рівень її значимості. Рівень 
значимості є мірою статистичної достовірності результатів обчислень. 
Якщо рівень значимості кореляції p менший за 0,05, то це означає, що з 
імовірністю, меншою за 5%, кореляція є випадковою і можна зробити 
висновок про те, що кореляція є статистично достовірною. В іншому 
випадку, коли p > 0,05, кореляція визнається статистично 
недостовірною.  

У наведеному прикладі р = 0,000, тому коефіцієнт кореляції, 
звичайно ж, є значимим.  

За допомогою щиглика на кнопці Options... (Опції) можна 
організувати розрахунок середнього значення і стандартного відхилення 
для двох змінних. Додатково можуть виводитися відхилення добутків 
моментів (значень чисельника формули для коефіцієнта кореляції) і 
елементи коваріаційної матриці. 

4.3.2.3. Рангові коефіцієнти кореляції за Спірманом та 
Кендаллом 

Щоб виявити рангову кореляцію, заберіть у діалоговому вікні 
Bivariate Correlations... (Парні кореляції) прапорець для розрахунку 
кореляції за Пірсоном, встановленої за замов-чуванням. Замість цього 
активуйте прапорцем розрахунок кореляцій Спірмена та Кендалла. Цей 
розрахунок дасть наступні результати.  

 
 
 

Nonparametric Correlations 
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Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
Якщо розглянути кореляційну матрицю Кендалла, то стане помітно, 



що в даному випадку коефіцієнти значно нижче кореляційних 
коефіцієнтів Спірмена. 

4.3.2.4. Часткова кореляція 
Для розрахунку часткових кореляційних коефіцієнтів робиться 

наступне:  
• Відкриємо файл даних.  
• Виберемо в меню Analyse... (Аналіз) Correlate... (Кореляція) 

Partial... (Приватна)  
Відкриється діалогове вікно Partial Correlations (Часткові 

кореляції).  
• Перенесемо першу та другу змінні у поле ознак, а викривляючу 

змінну у поле контрольних змінних і залишимо попередню установку 
для двостороннього тесту значимості.  

За допомогою щиглика на кнопці Options... (Опції) поряд із 
традиційною обробкою пропущених значень можна організувати 
розрахунок середнього значення, стандартного відхилення і висновок 
“кореляцій нульового порядку” (тобто простих кореля-ційних 
коефіцієнтів).  

У випадку однієї викривляючої змінної можливий розра-хунок 
приватної кореляції першого порядку, при наявності декількох 
викривляючих змінних, SPSS видає кореляції вищих порядків.  
• Почати розрахунок щигликом на кнопці ОК. 

 


