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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MS EXCEL ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
У статті розглянуто можливості практичного застосування табличного
процесора MS EXCEL для здійснення кореляційно-регресійного аналізу різними
способами: за допомогою складання кореляційних таблиць, вбудованих функцій,
а також набору використання засобів аналізу даних, призначеного для
вирішення різних статистичних задач. Зазначено, що застосування засобів
табличного процесору MS EXCEL дає змогу не лише здійснювати кореляційнорегресійний аналіз, а й прогнозувати показники економічного процесу та
майбутнього розвитку підприємства.
Ключові слова: кореляційно-регресійний аналіз, кореляційна модель, коефіцієнт
кореляції, кореляційні таблиці, табличний процесор MS EXCEL.
Постановка

проблеми.

Кореляційно-регресійний

аналіз

допомагає

вирішити цілий ряд нових завдань у економічному аналізі. Розрахунки на основі
кореляційних моделей підвищують ступінь точності аналізу, часто виявляють
недоліки попереднього аналізу. Перевага цього методу складається також і в
тому, що він дає можливість розв'язувати задачі, які не можна вирішити за
допомогою інших методів економічного аналізу − як, наприклад, розділ впливу
багатьох факторів, які діють взаємопов'язано і взаємо зумовлено. Використання
методу кореляції і регресії дозволяє вирішити такі основні завдання:
1) встановити характер і тісноту зв'язку між досліджуваними явищами;
2) визначити і кількісно виміряти ступінь впливу окремих факторів і їх
комплексу на рівень досліджуваного явища;
3) на підставі фактичних даних моделі залежності економічних показників
від різних факторів розраховувати кількісні зміни аналізованого явища при
прогнозуванні показників і давати об'єктивну оцінку діяльності підприємств.
[4, с.1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням практичного
застосування кореляційно-регресійного аналізу присвячено праці М. Бондар,
О. Корольова, З. Кузьмичова, О. Ляшенко, Г. Рудоміна, Г., В. Рязанцева,
О. Яровенко та ін.
Оскільки процедура кореляційного аналізу потребує роботи з великими
масивами даних, а також здійснення громіздких математичних підрахунків, нині
для її проведення застосовують різні програмні засоби.
Отже, метою статті є розкриття особливостей практичного застосування
засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу.
Виклад основного матеріалу. Кореляційний аналіз – кількісний метод, що
дозволяє виявити залежність між декількома випадковими величинами, а його
параметри використовуються як знаряддя цілеспрямованого регулювання рівнів
результативних ознак. Регресійний аналіз – це кількісний метод визначення виду
математичної функції в причинно-наслідковій залежності між змінними
величинами [2, с.3].
Основна задача кореляційного аналізу полягає у виявленні взаємозв’язку
між випадковими змінними шляхом оцінки парних (частинних) коефіцієнтів
кореляції, обчислення і перевірки значимості множинних коефіцієнтів кореляції
і детермінації. Крім того, за допомогою кореляційного аналізу вирішуються
наступні задачі: відбір факторів, які найбільше впливають на результативну
ознаку, на основі оцінки тісноти зв’язку; виявлення раніше невідомих причинних
зв’язків. Кореляція безпосередньо не виявляє причинних зв’язків між
параметрами, але встановлює чисельне значення цих зв’язків [3, с.3].
При проведенні кореляційного аналізу вся сукупність даних розглядається
як множина змінних факторів, кожна з яких містить n спостережень. При
вивченні взаємозв’язку між двома факторами їх, як правило, позначають X=(x1,
x2, … , xn) і Y=(y1, y2, … , yn). Для виявлення тісноти зв'язку між X і Y розраховують
коефіцієнт парної кореляції (rxy). Він характеризує тісноту або силу зв’язку між
змінними y і х. Значення коефіцієнта кореляції перебуває в межах від –1 до +1.
При позитивному значенні rxy має місце позитивна кореляція, тобто із
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збільшенням (зменшенням) значень однієї змінної (х) значення іншої (у)
відповідно збільшується (зменшується). При негативному значенні rxy має місце
негативна кореляція, тобто із збільшенням (зменшенням) значень х значення y
відповідно зменшуються (збільшуються). Для якісної оцінки коефіцієнта
кореляції використовують різні шкали, найчастіше – шкалу Чеддока.
Коефіцієнт

кореляції

можна

розраховувати

кількома

способами. Обгрунтуємо найбільш доцільний. Розглянемо приклад.
Припускаючи, що існує деяка об’єктивна тенденція прямого лінійного
зв’язку між значеннями змінних Х2 (індекс споживчих витрат) і Y (об’єм
продажів) та між значеннями змінних Х1 (витрати на рекламу) і Y (об’єм
продажів) за даними таблиці 1, розрахувати відповідні коефіцієнти кореляції.
Таблиця 1 – Статистичні дані
Індекс споживчих
Обсяг продажів Y,
Витрати на рекламу
витрат Х2, %
тис. грн.
Х1, тис. грн.
126
4
100
137
4,8
98,4
148
3,8
101,2
191
8,7
103,5
274
8,2
104,1
370
9,7
107
432
14,7
107,4
445
18,7
108,5
367
19,8
108,3
367
10,6
109,2
321
8,6
110,1
307
6,5
110,7
331
12,6
110,3
345
6,5
111,8
364
5,8
112,3
384
5,7
112,9
Перший спосіб, за допомогою якого можна здійснювати розрахунок
коефіцієнтів кореляції – скласти відповідні кореляційні таблиці.
Так, на рис.1 показано розрахунки при обчисленні коефіцієнта кореляції
між змінними Х2 і Y (за допомогою табличного процесора MS EXCEL). У цьому
випадку складається кореляційна таблиця та обчислюється багато проміжних
значень, а саме: розраховують середні значення випадкових величин Х2 і Y, які є
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найбільш простими показниками, оцінки дисперсії величин та стандартні
похибки випадкових величин Х2 і Y. Також, спираючись на відповідні формули,
маючи навички виконання операцій з матрицями в MS EXCEL, легко можна
порахувати коефіцієнти частинної кореляції (рис. 2) .

Рисунок 1 − Проміжні розрахунки при обчисленні коефіцієнта кореляції
між змінними Х2 і Y [1, с.53].

Рисунок 2 – Коефіцієнти частинної кореляції
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Однак, таким методом доцільно здійснювати розрахунки, якщо потрібне
розуміння змісту обчислень за запропонованими формулами для коефіцієнтів
парної та частинної кореляції.
Розглянемо тепер розв'язання завдання за допомогою вбудованих в
MS EXCEL функцій і порівняємо отримані результати.
Щоб обрахувати кореляцію засобами MS EXCEL, можна скористатися
функцією =КОРРЕЛ(…), вказавши адреси двох стовпців чисел, як зображено на
рис. 3. Відповідь занесена в D8 і дорівнює 0,816.

Рисунок 3 − Обчислення коефіцієнта парної кореляції з допомогою функції
КОРРЕЛ
Причому, аргументи функції КОРРЕЛ повинні бути числами чи іменами,
масивами чи посиланнями, які містять числа. Якщо аргумент, що є масивом або
посиланням, містить текст, логічні значення чи пусті комірки, то такі значення
ігноруються; однак комірки, які містять нульові значення враховуються.
Однак, найбільш зручним і швидким способом є наступний. В MS EXCEL
входить набір засобів аналізу даних (так званий пакет аналізу), призначений для
вирішення різних статистичних задач. Для обчислення матриці коефіцієнтів
парної кореляції R слід скористатися інструментом Корреляция (рис. 4) і
встановити параметри аналізу у відповідному діалоговому вікні. Відповідь буде
розміщена на новому робочому листі (рис. 5). Математичні розрахунки
коефіцієнтів кореляції в MS EXCEL і розрахунки, які отримали використовуючи
вбудовані в MS EXCEL функції, однакові, тому обрахунки здійснено правильно
[1, с. 58].
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Рисунок 4 − Обчислення матриці коефіцієнтів парної кореляції за допомогою
інструмента Корреляция

Рисунок 5 − Матриця коефіцієнтів парної кореляції
Також застосування засобів табличного процесору MS EXCEL дає змогу не
лише здійснювати кореляційно-регресійний аналіз, а й прогнозувати показники
економічного процесу та майбутнього розвитку підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Кореляція (або
коефіцієнт кореляції) є мірою залежності двох випадкових величин. При цьому,
зміна однієї або кількох цих величин призводить до систематичної зміни іншої
або інших величин. Кореляційний аналіз – метод обробки статистичних даних,
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що полягає у вивченні коефіцієнту кореляції між змінними. Табличний процесор
MS EXCEL дозволяє здійснювати кореляційно-регресійний аналіз різними
способами: за допомогою складання кореляційних таблиць, вбудованих функцій,
а також набору використання засобів аналізу даних, призначеного для вирішення
різних статистичних задач. Вибір того чи іншого методу залежить від
поставленої мети дослідження. Проте, для розв'язання більш прикладних задач
кореляційно-регресійного аналізу доцільно застосовувати інші програмні
засоби.
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