
6.3.1. Застосування критерію Стьюдента для залежних вибірок 
за допомогою пакета MS EXCEL 

Проаналізуємо, чи привели до статистично значимих змін зусилля 
країн по покращанню рівня імунізації населення за час, що пройшов з 
2004 до 2005 року у країнах – претендентах на отримання допомоги від 
міжнародного фонду Карнегі (файл Lab6.xls).  

Статистична інформація за кожний рік розташована в окремих 
аркушах з назвами відповідно „2004” та „2005”. Тому необхідно 
попередньо скопіювати стовпці Immunization rate з кожного з цих 
аркушів у новий аркуш, включаючи назви стовпців, і розташувати їх 
поруч у стовпцях A та B нового аркуша. 

 
Спочатку слід підключити пакет статистичного аналізу. Tools > 

AddIns > Analysis Tool Pack (поставити прапорець) та запустити 
розрахунок парного двовибіркового t-тесту для середніх: Tools > Data 
Analysis > Paired Two Sample t-test for Means. 

У вікні, що відкриється (рис. 6.1), у полі Input Range слід вказати 
діапазон комірок, де знаходиться вибірка (обидва стовпці), включаючи 
перший рядок, де розташовані назви. 

 

 
 

Рис. 6.1 
 

Слід виставити прапорець у полі Labels in the First Row. Задайте 
рівень значимості, необхідний для оцінки критичних параметрів t-
статистики Alpha = 0,05. 

У полі Output Range вказати комірки, де буде записаний результат, 
наприклад $D$1. 



Натиснути OK. Результат виглядатиме таким чином: 
 

t-Test: Paired Two Sample 
for Means  

   

 
Immunization 
rate 2004 

Immunization 
rate 2005 

Mean 74,40740741 77,49382716 
Variance 307,0069444 277,0468364 
Observations 81 81 
Pearson Correlation 0,852443873  

Продовження таблиці
Hypothesized Mean  
Difference 0  
df 80  

t Stat 
-

2,980898053  
P(T<=t) one-tail 0,001903151  
t Critical one-tail 1,664125193  
P(T<=t) two-tail 0,003806302  
t Critical two-tail 1,990065357  

 
Результати, що виведені у таблиці, містять:  

• середні значення, дисперсії, кількість спостережень n = 81 для 
обох змінних;  
• коефіцієнт кореляції Пірсона між змінними і гіпотетичне 

(нульове) значення різниці між двома середніми (нульова гіпотеза); 
• кількість ступенів волі df = n – 1 = 81 – 1 = 80; 
• результати  

o t-тесту: розраховане значення критерію Стьюдента t Stat,  
o однобічні (one-tail) – імовірність помилки P(T<=t) та відповідні 

критичні значення критерію Стьюдента t Critical; 
o  двобічні (two-tail) – імовірність помилки P(T<=t) та відповідні 

критичні значення критерію Стьюдента t Critical. 
За даними аналізу результатів спостерігається статистично значима 

зміна у рівні імунізації країн, оскільки P(T<=t) two-tail = 0,003806302 
суттєво менша, ніж 0,05. 
 


