
7.3.1.2. Використання вбудованих функцій Excel 
Спочатку слід підключити пакет статистичного аналізу. Tools > 

AddIns > Analysis Tool Pack (Поставити прапорець) та запустити 
регресійнний аналіз: Tools > Data Analysis > Regression (Сервіс – 
Аналіз даних – Регресія). 

 

 
 

Рис. 7.4 
 

Діалогове вікно “Regression” (рис. 7.4) містить наступні головні 
параметри: 
• Input Y Range – діапазон даних залежної змінної, що аналізується 

(Control of Corruption 2004);  
• Input X Range – діапазон даних незалежної змінної (Rule of Law 

2004);  
• Confidencence Level – дозволяє задати, окрім стандартного рівня 

надійності (95%), додатковий рівень надійності;  
• Constant is Zero – примусове проходження лінії регресії через 

початок координат;  
• Output Range – координати лівої верхньої клітинки для виводу 

результатів; 
• Residuals – дозволяє включити залишки у вихідний діапазон;  
• Standardized Residuals – дозволяє включити стандарти-зовані 

залишки у вихідний діапазон;  
• Residual Plots – побудова графіка залишків за кожною незалежною 

змінною;  
• Line Fit Plots – виводить діаграму спостережуваних та 

прогнозованих значень залежної змінної;  
• Normal Probability Plots – виводить діаграму нормального 

розподілу. 



Заповнюємо поля вікна “Regression”, як це показано на ри-сунку 
7.4.. Натиснути OK. Результат виглядатиме таким чином: 

 
SUMMARY 

OUTPUT 

       

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,770706        

R Square 0,593988        

Adjusted R 

Square 

0,588849        

Standard 

Error 

0,288305        

Observa- 

tions 

81        

         

ANOVA         

  df SS MS F Signifi-

cance F 

   

Regression 1 9,606626 9,606626 115,5757 3,97E-17    

Residual 79 6,566463 0,08312      

Total 80 16,17309       

         

  Coeffi- 

cients 

Standard 

Error 

t Stat P-value Lower 95%Upper 

95% 

Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,08117 0,032035 2,533803 0,013261 0,017406 0,144933 0,017406134 0,14493342 

Rule 

of Law 

2004 

0,68416 0,063639 10,75061 3,97E-17 0,557489 0,810831 0,557489394 0,810830791

 

Результати, що виведені у таблицях, містять:  
• величину вірогідності апроксимації (R Square); 
• кількість спостережень n=81 для обох змінних;  
• значення критерію Фішера F та його значимість Significance F 

(величина менша за 0,05 свідчить про достатню обумовленість 
регресійної моделі); 
• кількість ступенів волі df; 
• результати для кожного з коефіцієнтів регресії: 

o значення коефіцієнтів, включаючи постійну складову Intercept;  
o t-тесту: розраховане значення критерію Стьюдента t Stat; 



o імовірність помилки P-value (величина, менша за 0,05, свідчить 
про достатню значимість коефіцієнта); 

За результатами аналізу отримано регресійну лінійну залежність y = 
0,68416x + 0,08117, що співпадає з аналогічними результатами п. 7.3.1.1.  
 


