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5.3. Практична частина 
 

5.3.1. Однофакторний дисперсійний аналіз за допомогою 
пакета MS EXCEL 

Проаналізуємо, чи є залежність питомого валового продукту 
країни від того, на якому континенті вона знаходиться для 82 
країн – претендентів на отримання допомоги від міжнародного 
фонду Карнегі (файл Lab5.xls).  

Статистична процедура дисперсійного аналізу в пакеті MS 
Excel вимагає, щоб інформація по кожній групі була розташована 
в окремому стовпці. Тому на аркуші Sheet2 інформація 
розташована про питомий валовий продукт країн окремо за 
кожним континентом. 

Спочатку слід підключити пакет статистичного аналізу. 
Tools > AddIns > Analysis Tool Pack (поставити прапорець) та 
запустити розрахунок дескриптивних статистик. Tools > Data 
Analysis > ANOVA Single Factor (Однофакторний 
дисперсійний аналіз). 

У вікні, що відкриється, у полі Input Range слід вказати 
діапазон комірок, де знаходиться вибірка, включаючи перший 
рядок, де розташовані назви континентів. 

Слід виставити прапорці у полях Grouped By columns та 
Labels in First Row. Задайте рівень значимості, необхідний для 
оцінки критичних параметрів F-статистики, тобто ймовірність 
відхилення вірної гіпотези Alpha=0.05. 

У полі Output Range вказати комірки, де буде записаний 
результат. 

Натиснути OK. Результат виглядатиме таким чином: 
 
Anova: Single Factor      

       

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance  

Africa 42 63100 1502,381 1038775  

Asia 26 67500 2596,154 2242785  

Europe 3 11300 3766,667 5173333  

North America 4 9600 2400 446666,7  

Oceania 4 7600 1900 780000  

South America 3 11200 3733,333 1213333  
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ANOVA       

Source of

Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 38213264,99 5 7642653 5,045851 0,000479 2,334922 

Within Groups 115112710,6 76 1514641    

       

Total 153325975,6 81     
 

Як видно з таблиці, загальна сума квадратів відхилень 
153325975,6 складається із двох складових: суми квадратів, що 
обумовлена внутрішнім груповим розкидом (115112710,6; див. 
другий рядок таблиці Within Groups) і суми квадратів, яка 
обумовлена різницею середніх значень між групами (153325975,6 
– 115112710,6 = 38213265,0; див. перший рядок таблиці Between 
Groups).  

Оцінки дисперсій: D*, яка обчислена з врахуванням нульової 
гіпотези, та D**, яка обчислена без врахування нульової гіпотези, 
розраховуються як суми квадратів, поділені на відповідні 
кількості ступенів волі (d.f.):  

 

D*=38213265,0/5=7642653;  D**=115112710,6/76=1514641. 
 

F-критерій розраховується як D* / D** = 7642653 / 1514641 = 
5,045851. Оскільки значення критерію більше, ніж критичне 
значення F-критерію (табличне значення розподілу Фішера): 

 

5,045851> 2,334922, 
 

може бути зроблений висновок про достовірність впливу фактора 
належності до певного континенту на питомий валовий продукт 
країни.  

Той же висновок може бути зроблений шляхом аналізу рівня 
значимості P-value = 0,000479. Якщо необхідний рівень довіри 
обирається на рівні 0,95, то висновок про вплив фактора може 
бути зроблено, якщо P-Value < 0,05, що має місце у даному 
випадку (0,000479 < 0,05).  

 
 
 
 
 
 


