
STATISTICA  
Пакет STATISTICA розроблений фірмою StatSoft (США) як 

самостійний продукт у 1991 р. Пакет може працювати у сполученні з 
іншими Windows-додатками. В останні версії включена також мова 
програмування Statistica-BASIC, що дозволяє розширювати можливості 
пакета відповідно до потреб користувача. 

STATISTICA дозволяє проводити вичерпний, всебічний аналіз 
даних, представляти результати аналізу у вигляді таблиць і графіків, 
автоматично створювати звіти. За допомогою зручної системи підказок 
можна навчатися не тільки роботі з пакетом, але й сучасним методам 
статистичного аналізу.  

Дані в системі STATISTICA організовані у вигляді електронних 
таблиць, як у програмі Excel. У пакеті STATISTICA всі операції, 
включаючи копіювання, перетягування й автоматичне заповнення комірок, 
виконуються так само, як і в електронних таблицях.  

Загальне число змінних у стандартному файлі STATISTICA може бути 
до 4092, кількість спостережень обмежена лише обсягом диску.  

Система STATISTICA надає всебічні можливості по імпорту й 
експорту даних, у тому числі і з таблиць Excel.  

Система STATISTICA складається з окремих модулів, кожний з 
яких є повноцінним Windows-додатком. Можна швидко і зручно 
переключатися з одного модуля в інший, клацаючи мишею на значках 
модулів на робочому столі чи активізуючи відповідне вікно додатка 
(якщо воно вже було відкрито) або вибираючи модулі в діалоговому 
вікні. Інтерфейс системи може бути вбудований у конкретний проект 
користувача. 

Система включає наступні модулі:  
 Основні статистики і таблиці. Вичерпний набір описових 

статистик, таблиці спряженості, кростабуляція багатомірних відгуків і 
багатомірних дихотомій, обчислення кореляційних матриць, обробка 
пропущених даних, t-критерії для залежних і незалежних вибірок, 
критерії однорідності дисперсії, однофак-торний дисперсійний аналіз. 

 Непараметрична статистика. Непараметричні критерії, рангові 
кореляції. 

 Множинна регресія. Покрокова регресія, нелінійна регресія, ридж-
регресія, побудова прогнозів, аналіз залишків, обчислення прогнозів і 
довірчих інтервалів для прогнозованих значень. 

 Нелінійне оцінювання. Припасування будь-якої функції, що 
задається користувачем, функція втрат, розривна регресія. 

 Часові ряди і прогнозування. Широкий вибір моделей аналізу 
часових рядів, включаючи моделі АРПСС – авторегресії і інтегрованого 
ковзного середнього, моделі з інтервенцією, аналіз розподілених лагів, 



спектральний аналіз надзвичайно довгих часових рядів, перетворення 
рядів, включаючи швидке перетворення Фур’є, і багато інших процедур 
поглибленого аналізу. 

 Кластерний аналіз. Широкий набір процедур кластерного аналізу, 
включаючи ієрархічне об’єднання, двовходове об’єд-нання. 

 Факторний аналіз. Процедури факторного аналізу й аналізу 
головних компонентів, ортогональні й косокутні фактори, ієрархічний 
аналіз косокутних факторів й ін. 

 Канонічний аналіз. Обчислення канонічних змінних і канонічних 
коренів. 

 Багатомірне шкалювання. Аналіз відстаней, матриць подібностей 
і розходження, діаграма Шепарда й ін. 

 Дерева класифікації. Сучасні методи побудови дерев класифікації 
з категоріальними і порядковими предикторами і різними функціями 
втрат. 

 Аналіз відповідностей. Сучасні методи аналізу таблиць 
спряженості. 

 Структурне моделювання. Побудова структурних моделей, 
просунутий факторний аналіз. 

 Надійність і позиційний аналіз. Методи побудови опитувальників, 
оцінка надійності позицій та ін. 

 Дискримінантний аналіз. Процедури всебічного дискримі-
нантного аналізу, графічне представлення результатів. 

 Логлінійний аналіз. Всебічний аналіз багатовходових таблиць 
спряженості, автоматична побудова кращої моделі. 

 Аналіз виживаності. Аналіз таблиць життя, оцінки Каплана-
Мейєра, регресійні моделі: Коксу, логнормальна, експо-нентна, залежні 
від часу коваріати, різноманітні статистики і критерії. 

 Дисперсійний аналіз. Повний набір методів одномірного і 
багатомірного дисперсійного аналізу, фіксовані і змінні кова-ріанти, 
апостеріорні критерії, контрасти, перевірка припущень дисперсійного 
аналізу, плани з повторними вимірами, ієрархічно вкладені плани, 
плани з пропущеними осередками. 

 Компоненти дисперсії. Змішані моделі дисперсійного аналізу, 
оцінка компонентів дисперсії.  

Цікавою особливістю пакета є настроювання функцій для 
поточного екрану. При завантаженні програми в пам’ять машини в 
активному вікні виникає список модулів, доступних корис-тувачу у 
даний момент часу. Звідси користувач може самостійно вирішити, якого 
сорту аналіз йому необхідно зараз виконати.  

Найбільш сильною стороною пакета є графіка і засоби редагування 
графічних матеріалів. Представлено сотні типів графіків, матриці і 



піктограми. Існує можливість розробити свій дизайн графіка і додати 
його до меню. Засоби керування графіками містять у собі роботу 
одночасно з декількома графіками, зміну розмірів складних об’єктів, 
розширені можли-вості малювання з додаванням художньої 
перспективи і спеціаль-них ефектів, розбивку сторінок. Наприклад, 
трьохмірні графіки можна обертати, накладати один на одного, 
стискувати або збільшувати. Передова анімаційна техніка дозволяє 
побачити на графіках, які фрагменти там змінилися під впливом змін в 
одній з перемінних.  

Крім того, пакет має розгорнуту документацію. Інформацію про 
систему можна знайти на сайті Statsoft за адресою 
http://www.statsoft.com/ 
 


