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8.3. Практична частина 

 
8.3.1. Факторний аналіз за допомогою пакета SPSS 

• Відкрийте файл lab 8.sav.  
• Виберіть у меню Analyze (Аналіз) Data Reduction 

(Скорочення обсягу даних) Factor... (Факторний аналіз). 
Відкриється, як показано на рис. 8.1, діалогове вікно Factor 
Analysis (Факторний аналіз).  



 
 

103  

 
 

Рис. 8.1 
 

• Усі змінні помістіть у поле змінних, що тестуються, 
Variables і ознайомтеся з можливостями, пропонованими 
різними кнопками цього діалогового меню.  
• Після натискання кнопки Descriptive Statistics (Де скрип-

тивні статистики) поставте (рис. 8.2) прапорець KMO and 
Barlett’s Test of sphericity (Критерій КМО та сферичності 
Барлетта) і натисніть кнопку Continue.  

 

 
 

Рис. 8.2 
 

• За допомогою кнопки Extraction... (Вибір) ви можете 
вибрати метод добору; залишіть тут метод аналізу Principal 
components (Головних компонентів), установлений за 
замовчуванням. Кількість відібраних у цьому випадку факторів 
задається параметром Eigenvalues over 1, тобто прирівнюється до 
числа власних значень, що перевершують одиницю. У Вас також 
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є можливість власноручно визначити цю кількість, тому що 
неповернене факторне рішення надає малозначиму інформацію. 
Як показано на рис 8.3, приберіть прапорець опції Unrotated 
factor solution. Встановіть прапорець Scree Plot (Графік 
власних значень) і натисніть кнопку Continue (Продовжити).  

 

 
 

Рис. 8.3 
 

• Кнопка Rotation... (Обертання) дозволяє вибрати метод 
обертання. Активуйте метод Varimax і залишіть активованим 
видачу поверненої матриці факторів (на рис. 8.4 – прапорець 
Rotation solution).  

 

 
 

Рис. 8.4 
 

• Якщо Ви хочете знайти значення факторів і зберегти їх у 
вигляді додаткових змінних, задійте кнопку Scores... (Значення) і 
відзначте, як показано на рис. 8.5, прапорцем Save as variables 
(Зберегти як змінні). За замовчуванням установлений 
регресійний метод.  
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Рис. 8.5 
 

• Вимикач Options... (Опції) призначений для обробки 
пропущених значень. Тут забезпечується можливість замінити 
пропущені значення середніми значеннями відповідних змінних. 
Для цього слід виставити прапорець Replace with means. Додайте 
прапорець у поле Sorted by size (рис. 8.6). 

 

 
 

Рис. 8.6 
 

• Для проведення розрахунків клацніть на ОК.  
 
У вікні огляду з’являться наступні результати (частина 

результатів, що не має важливого значення, нижче не 
наводиться). Спочатку наводяться первинні статистики:  

Завдяки встановленому прапорцю KMO and Barlett’s Test of 
sphericity (Критерій КМО та сферичності Барлетта) буде 
отримано наступний фрагмент: 
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KMO and Bartlett's Test

,786

540,238

120

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(Критерій адекватності вибірки Кайзера-Мейєра-Олкіна) – 
величина, що характеризує ступінь можливості використання 
факторного аналізу до даної вибірки: 

- більше 0,9 – безумовна адекватність; 
- більше 0,8 – висока адекватність; 
- більше 0,7 – достатня адекватність; 
- більше 0,6 – задовільна адекватність; 
- більше 0,5 – низька адекватність; 
- менш ніж 0,5 – факторний аналіз неможливий до 

використання. 
Barlett’ Test of Sphericity (Критерій сферичності 

Барлетта) – критерій багатовимірної нормальності для розподілу 
змінних. Критерій перевіряє, чи відрізняються кореляції від 0. 
Значення p-рівня менше, ніж 0,05, і вказує на те, що дані придатні 
для проведення факторного аналізу. 

Обидва критерії, значення яких, відповідно, 0,786 та 0,000, 
свідчать про достатню адекватність факторного аналізу. 

У наступній таблиці пояснюється, яких величин набувають 
власні значення (стовпець Total) кожного компонента (фактора) 
та відсоток дисперсії (стовпець % of Variance), обумовлений 
кожним з факторів і який дорівнює відношенню відповідного 
власного значення до кількості змінних, тобто до 16. По таблиці 
можна побачити, що лише перші п’ять власних факторів мають 
значення, що перевищують одиницю, і тому лише вони 
обираються для наступного аналізу. Отже, для аналізу відібрано 
тільки 5 факторів. Перший фактор пояснює 35,689 % сумарної 
дисперсії, другий фактор 12,124 %, третій фактор 11,304 %, 
четвертий та п’ятий – відповідно, 8,488 % та 7,585 %.  

Крім того, показано Cumulative % (Кумулятивний або 
накопичений процент дисперсії). Нижче таблиці вказано, що 
використано метод Principal Component (Головних компонент).  
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Total Variance Explained

5,710 35,689 35,689 5,710 35,689 35,689 3,450 21,559 21,559

1,940 12,124 47,813 1,940 12,124 47,813 3,278 20,485 42,044

1,809 11,304 59,117 1,809 11,304 59,117 2,001 12,504 54,548

1,358 8,488 67,606 1,358 8,488 67,606 1,814 11,338 65,886

1,214 7,585 75,190 1,214 7,585 75,190 1,489 9,304 75,190

,913 5,706 80,896

,726 4,541 85,437

,526 3,285 88,722

,504 3,150 91,872

,357 2,231 94,102

,288 1,803 95,905

,222 1,391 97,296

,175 1,094 98,390

,125 ,784 99,174

7,633E-02 ,477 99,651

5,589E-02 ,349 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 

При факторному аналізі постійно з’являються повідомлення 
про помилки, наприклад 7,633Е-02 і т.п. Це так званий Е-формат, 
знайомий усім науковцям, де буква Е відповідає 10; для числа 
2,56Е-02 можна було б записати і 0,0256.  

Наведена нижче на рис. 8.7 діаграма називається графіком 
власних значень або кам’яного осипу (scree plot). Вона 
представляє власні значення у просторі двох координат. Цей тип 
діаграми часто використовують для визначення достатнього 
числа факторів перед обертанням. При цьому використовують 
наступне правило: залишають лише ті перші фактори, які ще не 
потрапляють на пологу частину графіка. За таким критерієм слід 
залишати не п’ять, а лише 2 перших фактори. Якщо необхідно 
змінити кількість факторів, необхідно виставити певну кількість 
у вікні Extraction > Number of factors.  

 
Scree Plot

Component Number
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Рис. 8.7 
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Наступні дві таблиці являють собою матрицю факторних 
навантажень Component Matrix до обертання та після нього. 
Остання, перетворена матриця, Rotated Component Matrix має 
дуже важливе значення для факторного аналізу.  

 
Component Matrixa

,879 ,198 9,226E-02 -,223 ,131

,808 -9,256E-02 ,290 -2,922E-02 ,164

,797 ,294 ,175 -,213 ,250

,791 -,533 -3,848E-02 8,032E-02 -8,632E-03

-,734 ,574 ,180 -,109 2,977E-02

-,733 ,569 ,142 -,210 4,686E-04

,709 ,295 -,113 -,421 ,163

,592 ,254 ,526 1,776E-02 ,175

-,495 7,938E-02 2,425E-02 -,473 3,356E-02

,490 ,570 -1,472E-02 ,323 -,193

-,242 -6,846E-02 ,690 ,177 -,298

,281 ,412 -,630 4,335E-02 1,589E-02

,337 ,100 -,570 -2,310E-02 -,375

,332 ,415 ,157 ,673 -,121

-,397 -,137 4,932E-02 ,177 ,655

-,303 ,103 -,342 ,421 ,580

Rule of Law

Regulatory Quality

Gov't Effectiveness

Voice and Vote

Civil Liberties

Political Rights

Control of Corruption

Country Credit Rating

Trade Policy

Immunization rate

Fiscal Policy

Health Expenditures

Primary Education
Expenditure

Girls Primary Completion

Days to start a business

Inflation

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
5 components extracted.a.  

 
Rotated Component Matrixa

,881 -,184 ,135 ,157 -7,211E-02

,833 -,313 ,198 ,141 -,190

,772 -,113 ,403 -4,443E-02 -,178

,729 -,106 -,275 ,322 -3,667E-02

,688 -,510 -,110 ,146 -7,713E-02

-,167 ,938 -9,277E-02 -6,475E-02 5,766E-02

-,181 ,921 -,138 1,488E-02 ,117

,302 -,898 3,678E-02 1,011E-02 -,138

-,101 ,491 -4,840E-02 -,471 -3,340E-02

,110 3,645E-02 ,761 ,236 5,657E-03

-,140 ,140 -,737 ,187 -,206

-6,826E-02 -,202 ,621 ,137 -,374

,112 -5,929E-02 -2,964E-02 ,870 2,879E-02

,323 3,103E-02 ,250 ,709 -,192

-,221 9,988E-02 ,243 ,135 ,772

-,112 9,966E-02 -,179 -,172 ,745

Gov't Effectiveness

Rule of Law

Control of Corruption

Country Credit Rating

Regulatory Quality

Political Rights

Civil Liberties

Voice and Vote

Trade Policy

Health Expenditures

Fiscal Policy

Primary Education
Expenditure

Girls Primary Completion

Immunization rate

Inflation

Days to start a business

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a.  
 

Тут починається найскладніша фаза факторного аналізу: 
треба спробувати пояснити відібрані фактори. Як уже було 
сказано, ці факторні навантаження варто розуміти як кореляційні 
коефіцієнти між змінними і факторами. Так, змінна Political 
Rights сильніше за все корелює з фактором 2, а саме – величина 
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кореляції складає 0,938, змінна Rule of Law сильніше всього 
корелює з фактором 1 (0,833), змінна ж Health Expenditures 
корелює сильніше всього з фактором 3 (0,761) тощо.  

У більшості випадків включення окремої змінної в один 
фактор є однозначним. У виняткових випадках змінна може 
відноситися до двох факторів одночасно. Через великі рівні за 
величиною значення навантажень, як для фактора 1, так і для 
фактора 2, змінна Regulatory Quality включена в обидва фактори.  

Можуть бути також і змінні, у нашому прикладі Trade Policy, 
якими не можна навантажити жоден з відібраних факторів.  

Тепер ми підійшли до останнього і вирішального кроку 
факторного аналізу: інтерпретації результатів. Необхідно знайти 
й описати зміст факторів. У розглянутому прикладі це можна 
зробити, наприклад, таким чином.  

Фактор 1 відповідає за чесну політику уряду: 
Government Effectiveness: 0,881; 
Rule of Law: 0,833; 
Control of Corruption: 0,772;  
Country Credit Rating: 0,729; 
Regulatory Quality: 0,688. 
 
Фактор 2 відповідає за політичні і громадянські свободи: 
Political Rights: 0,938;  
Civil Liberties: 0,921; 
Voice and Vote: -0,898; 
Regulatory Quality: -510. 
 
Фактор 3 відповідає за соціальну підтримку: 
Health Expenditures: 0,761; 
Fiscal Policy: -0,737;  
Primary Education Expenditure: 0,621. 
 
Фактор 4 – підтримка жінок і матерів: 
Girls Primary Completion: 0,870; 
Immunization rate: 0,709. 
 
Фактор 5 – за добрі умови для бізнесу: 
Inflation – 0,772; 
Days to start a business – 0,745.  
Оскільки ми побажали зробити розрахунок значень факторів, 

то відповідно до п’ятьох відібраних факторів згенеровані п’ять 
нових змінних, названих fac1_1 .. fac5_1, що містять обчислені 
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значення факторів. По кожному з відібраних факторів для 
кожного опитаного було розраховано спеціальне факторне 
значення. Факторне значення, як правило, лежить у межах –3 до 
+3.  

 

 
 

Розглянемо факторну змінну fac1_1. Як мітку для цього 
фактора ми вибрали вираз: “чесна політика уряду”. Велике 
додатне значення фактора означає схвалення елементарних 
змінних, тобто змінних, що входять у цей фактор. Наприклад, 
високий рівень (3,06558) чесної політики уряду характерний для 
спостереження №7, тобто країни Бутан (Bhutan). Для 
Демократичної Республіки Конго, що знаходиться у рядку №18, 
навпаки, значення фактора “чесна політика уряду” досить низьке 
(-1,205554).  

Розглянемо факторну змінну fac2_1. Як мітку для цього 
фактора ми вибрали вираження: “Політичні і громадянські 
свободи”. І тут розглянемо два вибіркових приклади. 
Спостереження 6 (Бенін) та 8 (Болівія) характеризується малим, 
приблизно однаковим рівнем фактора “Політичні і громадянські 
свободи”, що складають, відповідно, -1,25473 та -1,24764. 
Натомість для спостереження №16 (Китай) рівень політичних 
свобод значно вище середнього, що складає 1,95466.  

Розрахувати значення факторів за відомими значеннями 
змінних можна за допомогою наступної матриці коефіцієнтів: 
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Component Score Coefficient Matrix

,102 ,346 ,007 -,002 -,046

,091 ,331 -,019 ,055 ,000

-,035 -,305 -,041 -,053 -,003

,322 ,083 ,012 -,045 ,077

,263 ,034 ,040 -,055 -,010

,290 ,113 ,171 -,173 -,024

-,090 -,002 -,064 ,544 ,062

-,163 -,036 ,312 ,058 -,269

-,018 ,071 ,392 ,100 ,036

,002 ,097 ,083 ,390 -,087

,266 ,069 -,203 ,105 ,076

-,015 -,037 ,153 ,130 ,569

-,059 ,015 -,392 ,172 -,196

,107 ,180 ,024 -,282 -,086

,195 -,093 -,125 -,013 ,067

,098 -,040 -,064 -,066 ,547

Political Rights

Civil Liberties

Voice and Vote

Gov't Effectiveness

Rule of Law

Control of Corruption

Girls Primary Completion

Primary Education
Expenditure

Health Expenditures

Immunization rate

Country Credit Rating

Inflation

Fiscal Policy

Trade Policy

Regulatory Quality

Days to start a business

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Component Scores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


