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1. Дані про викладача, шо викладає дисципліну 
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Консультації Четвер 15.05 – 16.05. Ауд.453  

 

2. Анотація дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основоположні поняття та основні 

обчислювальні методи моделювання структурних рівнянь (МСР). В курсі розглядаются 

вимірювальний та структурний компоненти МСР, медіація та модерація між латентними 

змінними, моделі латентного росту, моделювання сумішей та ієрархічних моделей. Увага 

приділяється плануванню досліджень із використанням МСР та аналізу пропущених даних. 

 

 

Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін. 

Пререквізити. Щоб досягти успіху в цьому курсі, передбачається, що аспіранти 

володіють базовими знаннями зі статистики та знайомі зі звичайними статистичними 

методами, головне – регресійним аналізом. Курс базується на наступних раніше засвоєному 

курсі: «Математичні методи в психології» 

Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при планування та проведенні досліджень у предметній області, яка цікавить дослідника. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи моделювання структурними 

рівняннями в психології” є вивчення основних положень методології моделювання 

структурними рівняннями (МСР) та оволодіння прийомами та методами самостійного 

застосування методів МСР у психологічних дослідженнях. 

3.2. Основними завдання навчальної дисципліни “Основи моделювання 

структурними рівняннями в психології” є ознайомлення з основоположними концепціями та 

основними припущеннями моделей МСР; формування умінь застосовувати на практиці 

основні принципи побудови моделі, оцінки моделі та модифікації моделей, використовуючи 

R пакети lavaan та semTools, візуалізації різних типів вимірювальних та структурних 

моделей, використовуючи пакет R SemPlot; проведення аналізу медіації в lavaan. 

3.3. Кількість кредитів – 3. 

3.4. Загальна кількість годин – 90. 

3.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 



2-й 2-й 

Лекції 

6 год. 2 год. 

Практичні, семінарські заняття 

12 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 

- – 

Самостійна робота 

72 год. 82 год 

Індивідуальні завдання 

Не передбачені 

 

3.6. Заплановані результати навчання: Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, 

аспіранти мають досягти таких результатів навчання: 

 Описувати закономірності, тенденції, моделі, виявлені в процесі реалізації 

психологічних досліджень. 

 Уміти створювати та впроваджувати інноваційно-дослідницькі проекти. 

 Використовувати техніки статистичного аналізу багатомірних даних для перевірки 

теоретичних моделей та гіпотез дослідження. 

 Використовувати сучасні джерела наукової інформації з досліджуваної наукової 

проблеми. 

 Працювати над власним розвитком та вдосконалюванням, виявляти прагнення до 

підвищення професійної кваліфікації. 

 Критично оцінювати здобутки, бачити обмеження та визначати перспективи 

наукової роботи. 

 

 

4. Теми навчальної дисципліни 

Розділ 1. Моделі вимірювання 

Тема 1. Введення в моделювання структурними рівняннями (МСР) 

Що таке МСР? Типи моделей МСР. Типи змінних: латентні, спостережувані, 

екзогенні, ендогенні. Параметри моделі. Особливості та етапи МСР. Формування моделі та її 

специфікація. Ідентифікація моделі. Оцінка, перевірка узгодженості і корекція моделі. 

Вимоги до даних: нормальність розподілу, проблема колінеарності, пропущені значення, 

обсяг вибірки. 

Тема 2. Введення в конфірматорний факторний аналіз (КФА) 

Моделі вимірювання для латентних змінних. Дослідницький в порівнянні з 

конфірматорним факторним аналізом. Формування апріорної моделі. Оцінка апріорної 

моделі. Корекція моделі. Результати КФА їх представлення та інтерпретація. Фактори 

другого порядку. 



Тема 3. КФА: вимір і тестування конструктів 

Основні принципи вдосконалення моделі CFA. Модифікаційні індекси (ІМ). 

Очікувана зміна параметра (EPC). Стандартизовані залишки. Порівняння моделей: показники 

відповіднjcns та тест на різницю середніх квадратів. Обґрунтованість вимірювання. Різні 

типи валідності: змістовна валідність та конструктна валідність (конвергентна та 

дискримінантна). Надійність: альфа Кронбаха, D.G. Rho, Average Variance Extracted (AVE).  

Тема 4: КФА: ненормальні та категоріальні дані 

Проблеми з ненормальними та категоріальними даними. Які дані є (розумно) 

ненормальними, а які категориальними. Надійні версії оцінювача максимальної вірогідності. 

Модель КФА для категоріальних даних: основні параметри та позначення. Оцінка методом 

найменш зважених квадратів, реалізація lavaan. Інтерпретація, візуалізація, оцінка, 

модифікація та порівняння категоріальних моделей КФА. 

Тема 5: Багатогрупий КФА та інваріантність вимірювання 

Багатогруповий КФА. Поняття вимірювальної інваріантності. Типи інваріантності: 

конфігураційна метрика та скалярність. Аналіз інваріантності вимірювань у lavaan. 

Використання semTools для автоматизованого тестування на інваріантність в R. 

Багатогруповий КФА категоріальних даних (MGCCFA). Необхідні обмеження параметрів 

для ідентифікації моделі в MGCCFA. Параметризація Delta проти Theta. Впровадження 

MGCCFA у lavaan. 

 

Розділ 2. Структурні моделі 

Тема 6: Введення в повну модель МСР 

Основні поняття структурного моделювання. Шляхові моделі. Екзогенні та ендогенні 

змінні. Рекурсивні та нерекурсивні моделі. Ідентифікація структурної моделі. Моделі з 

декількома показниками та декількома причинами (MIMIC). Структурні регресійні моделі, 

реалізація lavaan. Інтерпретація, візуалізація, оцінка, модифікація та порівняння моделей 

шляхів та структурних моделей. 

Тема 7: Медіаційний аналіз 

Поняття медіації. Змістовне значення механізму медіації. Повне та часткове 

посередництво. Алгоритм перевірки гіпотез опосередкування за Бареном та Кенні. 

Непрямі та сумарні ефекти та їх обчислення у lavaan. Оцінка мкдіації: тест Соубела та 

бутстреппінг. Інтерпретація, оцінка та порівняння моделей з медіацією. 

Тема 8. Модель інтеракції латентних змінних 

Поняття модерації. Значення модерації в психологічних дослідженнях. Двоетапна 

процедура оцінки моделі з взаємодією латентних змінних (LMS). Розмір ефекту LMS. Графік 

простих схилів для наглядного представлення результатів LMS. Техніка Джонсона –Неймана 

для інтерпретації LMS. 



Тема 9. Моделювання латентного росту 

Моделі латентного росту (LGM) як метод поздовжнього аналізу для оцінки зростання 

за певний проміжок часу. Параметри росту: початковий статус (intersept) та темп зростання 

(sloap). Cпіввідношення параметрів росту з варіюючим часом та інваріантними коваріатами. 

Реалізація LGM у lavaan. Інтерпретація результатів LGM. 

Тема 10. Багаторівневі моделі 

Що таке багаторівневе МСР? Дизайн багаторівневих моделей. Багаторівневий 

регресійний та факторний аналіз. Багаторівневе МСР. Підходи до оцінки  багаторівневих 

моделей. Реалізація багаторівневої моделі МСР у lavaan. Проблема конвергенції та її 

рішення. Інтерпретація багаторівневих моделей. 

Розділ 3. Розширені моделі МСР 

Тема 11. Модель латентного класу 

Концептуальна основа моделі латентного класу (LCA). LCA та інші моделі латентних 

змінних. LCA як особистісно-орієнтований підхід в психологічних дослідженнях. Модель 

вимірювання латентного класу. Паралелі з факторним аналізом. Критерії оцінювання 

ймовірностей відповіді на пункти опитувальника. Точність, з якою спостережувані змінні 

вимірюють латентну змінну. Постеріорні ймовірності прихованої приналежності до класу. 

Ступінь невизначеності: середні постеріорні ймовірності та ентропія. Оцінка параметрів та 

вибір моделі. Критерії вибору моделі. Реалізація LCA у пакеті poLCA в R. 

Тема 12. Модель з пропущеними даними 

Чому пропущені дані є проблемою? Типи пропущених даних: повністю відсутні 

випадковим чином (MCAR), випадкова відсутність (MAR), не пропущені випадково 

(NMAR). Вимоги до методів обробки пропущених даних. Традиційні методи: видалення за 

списком, попарне видалення, підстановка середнього, підстановка на основі регресії. Сучасні 

методи: Повна інформація максимальна правдоподібність з повною інформацією (FIML) і 

множинна підстановка (MI). Реалізація в пакеті mice в R. 

Тема 13. Планування розміру вибірки 

Чому важливий розмі вибірки в моделюванні ратентних змінних? Взаємопов’язаність 

понять: (a) помилка I типу; (b) помилка II типу; (c) розмір вибірки; (d) розмір ефекту. 

Визначення розміру вибірки за допомогою дослідження Монте-Карло. Процедура Мутен і 

Мутен (2002) для визначення розміру вибірки при моделюванні латентних змінних. 

Реалізація в пакеті simsem в R. 

 

5. Схема навчальної дисципліни 

За робочою програмою навчальної дисципліни «Основи моделювання структурними 

рівняннями в психології» запланований такий розподіл часу: 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Σ у тому числі 

л п лаб ІР с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Моделі вимірювання 

Тема 1. Введення в МСР 5  1/   4 



1-й тиж. 

Тема 2. Введення в КФА 7  1/ 

3-й тиж. 

  6 

Тема 3. КФА: вимір і тестування 

конструктів 

8 2/ 

1-й тиж. 

2/ 

4-й тиж. 

  4 

Тема 4. КФА: ненормальні та 

категоріальні дані 

6     6/ 

5-й тиж. 

Тема 5. Багатогруповий КФА та 

інваріантність вимірювання 

8  2/ 

6-й тиж. 

  6 

Вього за розділом 34 2 6   26 

Розділ 2. Структурні моделі 

Тема 6. Введення в повну модель 

МСР 

8 2/ 

7-й тиж. 

2/ 

8-й тиж. 

  4 

Тема 7. Посередництво в МСР 6     6/ 

9-й тиж. 

Тема 8. Моделювання інтеракції 

латентних змінних 

8  2/ 

10-й тиж. 

  6 

Тема 9. Моделювання латентного 

росту 

8 2/ 

11-й 

тиж. 

   6 

Тема 10. Багаторівневі моделі 6     6/ 

12-й тиж. 

Вього за розділом 36 4 4   28 

Розділ 3. Розширені моделі МСР 

Тема 11. Модель латентного 

класу 

8  2/ 

13-й тиж. 

  6 

Тема 12. Модель з пропущеними 

даними 

6     6/ 

14-й тиж. 

Тема 13. Планування розміру 

вибірки 

6     6/ 

15-й тиж. 

Вього за розділом 20  2   18 

Всьго 90 6 12   72 

Враховуючи, що формою організації навчання в поточному навчальному році є 

індивідуальні заняття в обсязі 12 год. передбачається такий розподіл часу: 

 

№ 

заняття 

Тема для підготовки до індивідуального заняття 

1. КФА: вимір і тестування конструктів 

2. Багатогруповий КФА та інваріантність вимірювання 

3. Посередництво в МСР 

4. Моделювання інтеракції латентних змінних 

5. Модель латентного класу 

6. Планування розміру вибірки 

Форма проведення занять – проблемна, інтерактивна, науковий діалог з теми 

заняття. Здобувач готується до кожного заняття (опрацьовує літературу, створює 



програму/скрипт). До тем. винесених на обговорення, додаються конспекти лекцій 

(див. у цьому документі: Навчальний контент. Конспекти лекпій). 

 

6. Завдання для самостійної роботи та показники академічної активності 

здобувачів вищої освіти 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Основна / Дод. 

1.  Опрацювання літератури за темою: Введення в МСР 1; 3; 4 / 5; 7; 21 

2.  Опрацювання літератури за темою: Введення в КФА 2 / 19; 20 

3.  Опрацювання літератури за темою: КФА – вимір і тестування 

конструктів  

2 / 8 

4.  Опрацювання літератури за темою: КФА: ненормальні та 

категоріальні дані 

1 / 4; 12 

5.  Опрацювання літератури за темою: Багатогруповий КФА 

інваріантність вимірювання 

1; 2; 3 / 10 

6.  Опрацювання літератури за темою: Введення в повну модель МСР 1; 3 / 4 

7.  Опрацювання літератури за темою: Моделювання інтеракції 

латентних змінних 

3 / 13; 15; 17 

8.  Опрацювання літератури за темою: Модель латентного класу 9 

9.  Опрацювання літератури за темою: Посередництво в МСР  4 / 14; 16 

10.  Опрацювання літератури за темою: Моделювання латентного росту 1; 3; 4 / 6; 12 

11.  Опрацювання літератури за темою: Багаторівневі моделі  1; 3; 4 / 10 

12.  Опрацювання літератури за темою: Модель з пропущеними даними 1; 4 / 11 

13.  Опрацювання літератури за темою: Планування розміру вибірки 1; 3 / 18 

До уваги беруться такі показники академічної активності та додаткових освітніх 

досягнень здобувачів: 

 підготовка словника основних термінів, формулювання проблемних питань до 

кожної теми, відповіді на питання під час заняття: 

 розробка програмних скриттів, спрямованих на  розв’язання визначених питань. 

7. Вимоги викладача 

До кожного індивідуального заняття здобувач має опрацювати основну рекомендовану 

літературу – скласти план теми та сформулювати не менш трьох проблемних питань, шо 

стосуються теми заняття. ЗаоПідготувати програму-скрипт, спрямовану на аналіз реального 

набору даних, використовуючи методи КФА / МСР. 

Здобувач має працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої 

професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації: 

дотримуватися норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних 

цінностей. 

8. Методи контролю 

Критерії оцінювання знань здобувачів 

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань, з метою 

стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань здобувачів 

здійснюється за 100-бальною системою. 

Форми контролю знань здобувачів: 



 поточний; 

 підсумковий (залік). 

При поточному контролі оцінюванню підлягають: 1) рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах, активність при обговоренні питань; 2) 

результати виконання практичних завдань в аудиторії; 3) результати виконання самостійної / 

домашньої роботи. 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка 

з дисципліни визначається як проста сума оцінок за змістовими розділами. 

Критерії оцінювання при обговоренні питань: 

5 балів – в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

питання. 

4 бали – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст питання. Але при викладанні не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. 

2 бали – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його, недостатньо розкриває зміст 

питання, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

1 бал – частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Критерії оцінювання результатів практичних завдань (аудиторних і домашніх). 

5 балів – завдання виконане без помилок або, щонайбільше, дуже незначні помилки в 

математиці, програмуванні або в формулюванні. Граматично і стилістично без помилок 

оформлений звіт. 

4 бали – нема серйозних помилок, але не повністю налана відповідь на одне або кілька 

питань; або єдина помилка з точки зору інтерпретації або виконання моделі / завдання. 

3 бали – дві суттєві помилки у виконанні або інтерпретації або неповні відповіді; 

показує хороший рівень виконання, але недостатня увага або знання деталей. 

1-2 бали – більше двох суттєвих помилок у виконанні або інтерпретації; передбачає 

неналежне виконання або серйозну плутанину щодо моделей, представлених в завданні. 

9. Схема нарахування балів 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

10 10 10 5 10 10 5 10 5 5 10 5 5 

Т1, Т2 ... Т13 – теми 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої для дворівневої 



шкали оцінювання шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

Політика, пов’зана з відвідуванням занять та виконанням завдань Здобувач має 

відвідувати всі індивідуальні заняття. У випадку, якщо здобувач не може бути присутній за 

поважною причиною (обов'язковим є документальне підтвердження), потрібно попередити 

викладача одразу, як здобувачу стає відомо про таку причину. У цьому випадку викладач 

визначає іншу дату для проведення заняття. Якщо здобувач пропускає заняття без поважної 

причини, він не має можливості відпрацювати пропуск. 

Під час занять мобільні телефони мають бути відключеними. Якщо ви чекаєте на 

дзвінок, пов'язаний з невідкладним питанням, повідомите про це викладача. 

Обов'язковою умовою отримання допуску до іспиту є надання проєкту (або 

публікації) та файлу з підготовленою здобувачем презентацією. 

Академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі будуть діяти відповідно до політики ХНУ імені 

В.Н.Каразіна щодо академічної доброчесності. Це означає, що роботи, які ви надаєте, 

виконані особисто вами. Будь ласка, пам'ятайте, що обман, брехня або плагіат у будь-якому 

вигляді є неприпустимою та непробачною поведінкою. 

Опінка навчального курсу здобувачем 

Викладач буде вдячний, якщо здобувач надасть відгук щодо якості навчання та 

висловіть свої пропозиції щодо покращення змісту курсу та форм роботи. 
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11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

Для отримання додаткової інформації з курсу «Основи моделювання структурними 

рівняннями в психології» можна користуватися такими сайтами: 

 http://lavaan.ugent.be/tutorial/ 

 www.guilford.com/kline/ 

 https://curranbauer.org/wp-content/uploads/2019/04/SEM-R-notes-2019-3.pdf 

 https://www.statmodel.com/html_ug.shtml 

 

Навчальний контент 
Конспекти лекцій 

 

Тема 1. Вступ до моделювання структурними рівняннями 

Поняття про моделювання структурними рівняннями 

Моделювання структурними рівняннями (МСР) використовує різні типи моделей, 

щоб відтворити взаємозв’язки серед спостережуваних змінних, з метою забезпечення 

кількісного тестування теоретичної моделі висунутої дослідником. Точніше кажучи в МСР 

можуть бути перевірені різні теоретичні моделі, які висувають гіпотези, як набори змінних 

визначають конструкти і як ці конструкти пов’язані один з одним. Наприклад, дослідник в 

області освіти міг би висунути гіпотезу, що домашня обстановка учнів впливає на їх успіх в 

школі. Маркетинговий дослідник може висунути гіпотезу, що споживча довіра до корпорації 

призводить до збільшеним продажу продукту для тієї корпорації. Спеціаліст з охорони 

здоров’я міг би вважати, що хороша дієта і регулярні фізичні вправи знижують ризик 

серцевого нападу. 
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У кожному прикладі дослідник, базуючись на теорії і емпіричних дослідженнях, 

вважає, що набори змінних визначають конструкти1, які, як передбачається, пов’язані між 

собою певним способом. Мета аналізу МСР полягає в тому, щоб визначити міру, в якій 

теоретична модель підтримана вибірковими даними. Якщо вибіркові дані підтримують 

теоретичну модель, то складніші теоретичні моделі можуть передбачатися. Якщо вибіркові 

дані не підтримують теоретичну модель, то або оригінальна модель може бути змінена і 

перевірена або інші теоретичні моделі, повинні бути розвинені і перевірені. Отже, МСР 

перевіряє теоретичні моделі, використовуючи науковий метод тестування гіпотез, щоб 

поліпшити наше розуміння складних відношень серед конструктів. 

Типи моделей в МСР 

В МСР можна тестувати різні типи теоретичних моделей. Широкого поширення 

набули наступні базові моделі: 1) моделі шляхового аналізу; 2) моделі конфірматорного 

факторного аналізу (КФА); 3) структурні регресивні моделі; 4) моделі латентних змін 

(рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Типи моделей в МСР 

 

                                                 
1 У найбільш поширеному психологічному сенсі термін «конструкт» позначає щось недоступне 

безпосередньому спостереженню, але виведене логічним шляхом на основі спостережуваних ознак. Прикладом 

може служити поняття інтелекту, існування якого мається на увазі при поясненні відмінностей в поведінці 

людей. 



Шляхові моделі є логічним продовженням моделей множинної регресії. У шляховому 

аналізі моделюються структурні відношення між спостережуваними змінними. Структурні 

відношення — гіпотези про спрямовані впливи або причинні відношення кількох змінних 

(наприклад, як незалежні змінні впливають на залежні змінні). Отже, шляховий аналіз іноді 

називається причинним моделюванням. Насправді це не метод для виявлення причин, а, 

скоріше, він перевіряє теоретичні відношення, які були названі причинним моделюванням.  

Моделі конфірматорного факторного аналізу зазвичай використовуються, щоб 

дослідити взаємозв’язки серед різних конструктів. Кожен конструкт в моделі вимірюється 

низкою спостережуваних змінних. Головна особливість моделей КФА — це те, що ніякі 

певні спрямовані відношення не прийняті між конструктами, оскільки вони можуть тільки 

корелювати один з одним. 

Структурні регресивні моделі (СР) ґрунтуються на моделях КФА, визначаючи певні 

пояснювальні відношення (тобто латентні регресії) серед конструктів. Моделі СР часто 

використовуються, щоб перевірити, чи спростувати припущення теорії, що включають 

пояснювальні відношення серед різних латентних змінних. 

Моделі латентних змін (ЛЗ) використовуються, щоб вивчити зміни з плином часу. 

Наприклад, моделі ЛЗ використовуються, щоб зосередитися на моделях зростання або 

зниження в лонгітюдних даних і дозволяють дослідникам вивчати і інтра- та 

інтерособистісні відмінності в моделях змін. 

Щоб краще зрозуміти ці базові моделі, ми повинні визначити кілька умов. 

Типи змінних в МСР 

По-перше, є два основних типи змінних: латентні (приховані) і спостережувані. 

Оскільки латентні змінні (конструкти або фактори) безпосередньо не спостерігаються, з 

цього випливає, що вони не можуть бути виміряні безпосередньо. Наприклад, інтелект — 

латентна змінна, яка представляє психологічний конструкт. Таким чином, дослідник повинен 

операціонально визначити латентну змінну, що викликає інтерес, з точки зору аспектів 

поведінки, які, як вважається, представляють її. Також, латентна змінна з’єднана із 

спостережуваною змінною, що робить можливим її вимір. Тоді оцінка поведінки є прямим 

вимірюванням спостережуваної змінної, і одночасно непрямим вимірюванням не 

спостережуваної змінної (тобто, базового конструкту). Важливо зазначити, що термін 

поведінка використаний тут в самому найширшому сенсі, включаючи оцінки за конкретним 

вимірювальним інструментом. Отже, спостереження може включати в себе, наприклад, 

відповіді самозвітів на поведінкові шкали, оцінки за тестом досягнень, показники 

спостереження в природних умовах, що представляють деякі фізичні задачі або діяльності, 

закодовані відповіді на питання інтерв’ю, тощо. Ці виміряні результати (тобто вимірювання) 

називають спостережуваними або маніфестними змінними. В контексті методології МСР, 

вони служать в якості індикаторів основних конструктів, які вони ймовірно представляють. 

Враховуючи цей необхідний процес утворення мосту між спостережуваними змінними і не 

спостережуваними латентними змінними, тепер має бути зрозуміло, чому слід бути 

обачними у виборі засобів їх оцінки. Незважаючи на те, що вибір психометрично надійних 

інструментів суттєво стосується достовірності всіх результатів дослідження, такий вибір стає 

ще більш критично важливим, коли спостережувана змінні, як передбачається, представляє 

базовий конструкт. 

В роботі з моделями МСР корисно розрізняти латентні змінні, які є зовнішніми 

(екзогенними) і ті, які є внутрішніми (ендогенними). Екзогенні приховані змінні синонімічні з 



незалежними змінними; вони «викликають» флуктуації в значеннях інших прихованих 

змінних в моделі. 

Зміни в значеннях екзогенних змінних не пояснюються моделлю. Швидше вони, як 

вважається, знаходяться під впливом інших факторів, зовнішніх до моделі. Фонові змінні, 

такі як стать, вік і соціально-економічний статус є прикладами таких зовнішніх факторів. 

Ендогенні приховані змінні синонімічні з залежними змінними і, як такі, знаходяться під 

впливом зовнішніх змінних в моделі, або прямо або побічно. Коливання в значеннях 

ендогенних змінних повинні бути пояснені моделлю, тому що всі латентні змінні, які 

впливають на них, включені в специфікацію моделі. 

Регресійна модель складається виключно із спостережуваних змінних, де єдина 

залежна спостережувана змінна передбачається або пояснюється однією або декількома 

незалежними спостережуваними змінними; наприклад, освітній рівень батьків (незалежна 

спостережувана змінна) використовується, щоб передбачити рівень успіху дитини (залежна 

спостережувана змінна). Шляхова модель також визначена повністю спостережуваними 

змінними, але вона є більш гнучкою тому, що допускає множину незалежних 

спостережуваних змінних, і множину залежних спостережуваних змінних. Шляхові моделі 

тому перевіряють більш складні моделі, ніж регресивні моделі. Підтверджуючі факторні 

моделі складаються із спостережуваних змінних, які, як передбачається, мають вимірюють 

одну або кілька латентних змінних (незалежних або залежних); наприклад, дієта, фізичні 

вправи і фізіологія — спостережувані змінні незалежної прихованої змінної «фітнесу». 

Розуміння цих базових моделей допоможе в розумінні аналізу структурними рівняннями, 

який об’єднує шляхові і аналітичні факторні моделі. Моделі структурними рівняннями 

складаються з спостережуваних змінних і латентних змінних, або незалежних або залежних. 

Наприклад, незалежна латентна змінна (здібність) впливає на залежну латентну змінну 

(успіх), де обидва типи латентних змінних виміряні, визначені або виведені множиною 

спостережуваних або вимірюваних  змінних-індикаторів. 

Символьні позначення в МСР 

Моделі структурних рівнянь схематично зображуються з використанням чотирьох 

геометричних символів — кола (або еліпса), квадрату (або прямокутника), одноглавої 

стрілки і двоглаваї стрілки. За угодою, кола (або еліпси;  ) являють собою не спостережувані 

латентні фактори, квадрати (або прямокутники;  ) представляють спостережувані змінні, 

одноглаві стрілки (→) представляють вплив однієї змінної на іншу, а двоголові стрілки (↔) 

представляють коваріації або кореляції між парами змінних. При побудові моделі певної 

структури в дослідженнях вчені використовують ці символи в рамках чотирьох основних 

конфігурацій, кожна з яких являє собою важливий компонент в аналітичному процесі. 

Короткий описом цих конфігурацій є наступним: 

•   Шляховий коефіцієнт для регресії спостережуваної змінної на не спостережувану 

латентну змінну (або фактор); 

•   Шляховий коефіцієнт для регресії одного фактора на інший фактор; 

•   Похибка вимірювання зв’язана із спостережуваною змінною; 

•   Залишкова помилка у прогнозі не спостережуваного фактора. 

Шляхова діаграма 

Схематичне представлення моделей називається шляховими діаграмами, оскільки 

вони забезпечують візуальне зображення відношень, які передбачається провести між 



змінними в дослідженні. По суті, як буде показано пізніше, шляхова діаграма, що зображує 

конкретну модель МСР є фактично графічним еквівалентом свого математичного 

представлення, за допомогою якого ряд рівнянь пов’язує залежні змінні з їх пояснюючими 

змінними. 

Те, як вищезгадані конфігурації чотирьох символів можуть представляти певний 

причинний процес, можна проілюструвати на прикладі простої моделі, показаної в рис. 1.2. 

При розгляді цієї моделі, ми бачимо, що є два латентні фактори — Загальний інтелект та 

Академічні досягнення і п’ять спостережуваних змінних — три для вимірювання Загального 

інтелекту (Вербальні, Математичні, Просторові), і дві для вимірювання Академічних 

досягнень (Гуманітарні, Природничі). Ці п’ять спостережуваних змінних функціонують як 

індикатори відповідних базових латентних факторів. 

Рис. 1.2. Загальна модель структурного рівняння 

 

З кожною спостережуваної змінною пов’язаний залишковий член (e1-e5), а з 

прогнозованим фактором (Академічні досягнення) залишковий член (res1). Слід зауважити, 

що між ними є важлива відмінність. Помилка, пов’язана із спостережуваними змінними, 

представляє похибку вимірювання, яка позначається на адекватності вимірювання 

відповідних базових факторів (Загальний інтелект та Академічні досягнення). Похибка 

вимірювання походить з двох джерел: випадкової похибки вимірювання (у психометричному 

сенсі) і помилки унікальності, поняття, що використовується для опису дисперсії помилки, 

пов’язаної з деякою характеристикою, яка вважається специфічною (або унікальною) для 

певної змінної-індикатора. Такі помилки часто представляють невипадкові (або 

систематичні) помилки вимірювання. Залишковий член (res1) являє собою помилку у 

прогнозуванні ендогенного фактору від зовнішніх факторів. Наприклад, залишковий член, 

показаний на рис. 1.2, є помилкою у прогнозі Академічних досягнень (ендогенний фактор) 

від Загального інтелекту (екзогенний фактор). 

Варто відзначити, що обидва виміри і залишкові члени помилки, по суті, являють 

собою не спостережувані змінні. Таким чином, є абсолютно логічним, щоб не суперечити 

представленням факторів, що вони також повинні бути включені в кола. Тому діаграми 

шляхів моделюють ці помилкові змінні, як поміщені у кола за замовчуванням. 

На додаток до символів, які представляють змінні, у шляхових діаграмах 

використовуються й деякі інші символи для позначення гіпотетичних процесів за участю 

всієї системи змінних. Зокрема односторонні стрілки представляють структурні коефіцієнти 

регресії і таким чином вказують на вплив однієї змінної на іншу. 

На рис 1.2, одноглава стрілка, що вказує на ендогенний фактор (Академічні 

досягнення), означає, що екзогенний фактор (Загальний інтелект) — «причина» Академічних 

досягнень. Крім того, три одноглаві стрілки, що йдуть від Загального інтелекту до кожної з 



трьох спостережуваних змінних (Вербальні, Математичні, Просторові) і ті, що йдуть від 

Академічних досягнень, до кожного з його показників — Гуманітарні та Природничі, 

припускають, що значення кожної з цих оцінок залежить від їх відповідних базових 

факторів. Також, ці шляхові коефіцієнти представляють величину очікуваної зміни в 

спостережуваних змінних для кожної змінної в зв’язаній з ними латентній змінній (або 

фактору). Важливо відзначити, що ці спостережувані величини зазвичай представляють 

підшкали, множину пунктів, пари пунктів та/або ретельно сформульовану групу пунктів. 

Одноглаві стрілки, що виходять із включених в кола залишкових членів (e1-e5), 

вказують на вплив похибки вимірювання (випадкових і унікальних) на спостережувані 

змінні, а залишковий член (res1), вплив помилки у прогнозуванні Академічних досягнень. 

Нарешті, як зазначалося раніше, вигнуті двоглаві стрілки представляють коваріації або 

кореляції між парами змінних. Таким чином, двоглава стрілка, що з’єднує e2 і e3, як 

показано на рис 1.2, передбачає, що похибка вимірювання, асоційована з Математичними 

здібностями, корелює із похибкою асоційованою з Просторовими здібностями. 

Тема 2. КФА: вимір і тестування конструктів 

Загальна модель в МСР може бути розкладена на дві підмоделі: модель вимірювання й 

структурну модель. Вимірювальна модель визначає відношення між спостережуваними і не 

спостережуваними змінними. Іншими словами, вона забезпечує зв’язок між балами по 

вимірювальному інструменту (тобто, спостережуваним змінним-індикаторам) і базовими 

конструктами, для вимірювання яких вони призначені (тобто, не спостережуваних латентних 

змінних). 

Вимірювальна модель, тоді, представляє модель КФА, яка визначає конструкт, де 

кожна вимірювана змінна навантажує певний фактор. Навпаки, структурна модель визначає 

відношення серед не спостережуваних змінних. Відповідно, це визначає спосіб, яким 

латентні змінні прямо чи опосередковано впливають (тобто, являються «причиною») на 

зміни у значеннях інших латентних змінних в моделі. 

З дидактичною метою для прояснення цього важливого аспекту складу МСР, давайте 

тепер розглянемо рис. 2.1, на якому модель, що представлена на рис. 1.2, розмежована на 

вимірювальний та структурний компоненти. 

Розглянемо окремо елементи, зображені в кожному прямокутнику на рис. 1.3. Вони 

представляють дві моделі КФА. Розміщені еліпсі два фактори представляють повну модель 

прихованої змінної і таким чином, не представляв би інтерес у дослідженні КФА. Модель 

КФА, що розміщена у лівому прямокутнику є однофакторною моделлю Загального 

інтелекту, що вимірюється трьома спостережуваними змінними (Вербальні, Математичні, 

Просторові), в той час як модель КФА у правому прямокутнику є однофакторною моделлю 

Академічних досягнень, яка вимірюється двома спостережуваними змінними (Гуманітарні та 

Природничі). 

В обох випадках регресії спостережуваних змінних для кожного фактора і дисперсії 

як для фактора, так і помилок вимірювання, представляють основний інтерес для дослідника. 

Слід відзначити, що обидві моделі КФА, які зображені на рис. 2.1, є факторними 

моделями першого порядку. Моделі другого і вищого порядку КФА також можуть бути 

проаналізовані за допомогою пакету lavaan в програмі R. Такі ієрархічні моделі КФА, однак, 

менш часто зустрічається в літературі. Обговорення і застосування моделей КФА в даному 

курсі обмежується моделями першого і другого порядку. 



Рис 2.1. Загальна структурна модель, розмежована на вимірювальний та структурний 

компоненти 

 

Зв’язки між вимірювальними та структурними моделями можуть бути визначені 

двоступінчастим підходом до моделювання структурними рівняннями. Двоступеневий підхід 

підкреслює аналіз вимірювальних та структурних моделей як двох концептуально різних 

моделей. 

Обґрунтування двоступеневого підходу дали K.G. Jöreskog і D. Sörbom (2003), які 

стверджують, що перевірка теоретичних припущень (структурна модель) не має сенсу, якщо 

модель вимірювання не забезпечує необхідного рівня конвергентної і дискримінантної 

валідності. Це викликано тим, що, якщо обрані показники не вимірюють конструкти, задані 

теорією, такі показники повинні бути змінені, перш ніж будуть перевірені структурні 

відношення. 

Модель вимірювання є етапом застосування методу МСР, на якому визначаються 

відношення між спостережуваними і латентними змінними. Для перевірки моделі 

вимірювання використовується КФА. У моделі вимірювання дослідник повинен вибрати 

спостережувані показники, щоб визначити латентні фактори. Точність латентної змінної 

залежить від того, наскільки тісно пов’язані спостережувані показники. Очевидно, що якщо 

хоча б один показник слабо пов’язаний з іншими показниками, то це призведе до неточного 

визначення латентної змінної. У термінах методу МСР це означає, що сталася помилка 

специфікації в передбачуваних відношеннях між змінними. 

На рис. 2.2 як приклад показана модель вимірювання конструкту “особистісний 

потенціал”. Показниками (маніфестними змінними) особистісного потенціалу були: 

автономна каузальність (Авт), толерантність до невизначеності (ТН), самоефективність (СЕ), 

орієнтація на дії в ситуації невдачі (ОДН), орієнтація на дії при реалізації (ОДР), 

життєстійкість (Жст) і атрибутивний оптимізм (АО). Саморегуляція була представлена 

показниками: моделювання (Мо), програмування (Пр) та оцінка результатів (ОР). 

Показниками надійності дій рятувальників виступали: безпомилковість дій (БпД), стійкість 

навичок роботи з технікою та обладнанням (СНР), взаємодія в колективі (ВзК). 

 

 



 

Рис. 2.2. Модель вимірювання конструкту «особистісний потенціал» 

 

Модель містить три латентних фактори (овали), кожен з яких оцінено за допомогою 

двох-трьох спостережуваних змінних (прямокутники). Прямі лінії зі стрілками позначають 

плановані ефекти впливу одних змінних на інші. У овалах зліва від кожного прямокутника 

вказані значення помилок виміру (e1÷e7). Стосовно до даного прикладу, оцінки внутрішньої 

узгодженості, як показника надійності коливалися від 0,64 до 0,76. 

 

Тема 5. Багатогруповий КФА та інваріантність вимірювання 

Огляд рішень з декількома групами 

Однією з основних переваг КФА над ЕФА є його здатність досліджувати 

еквівалентність всіх вимірювань і структурних параметрів факторної моделі в декількох 

групах. Модель вимірювання відноситься до характеристик вимірювання індикаторів 

(спостережуваних вимірювань) і, таким чином, складається з коефіцієнтів навантаження 

(лямбда), перехоплень (тау) і залишкових відхилень (тета). Отже, оцінка групової 

еквівалентності цих параметрів відображає тести вимірювання інваріантності. Структурні 

параметри моделі CFA включають оцінку самих прихованих змінних і, таким чином, 

складаються з дисперсій факторів (phi), коваріацій (phi) і прихованих середніх (каппа). Ці 

параметри описують характеристики популяції, з якої була взята вибірка. Таким чином, 

розгляд групової відповідності структурних параметрів можна вважати тестами 

неоднорідності популяції; тобто, дисперсія, взаємозв'язки і рівні латентних чинників 

варіюються між групами? 

КФА з декількома групами має багато потенційних практичних застосувань. 

Наприклад, питання, що розглядаються в оцінці інваріантності, є ключем до психометричної 

розробки психологічних тестів; наприклад, чи вимірюють пункти опитувальника однакові 

конструкції (однакова структура факторів) і свідчать про еквівалентні відносини до цих 

конструкцій (однакові коефіцієнти навантаження) у всіх підгрупах популяції, для якої буде 

використовуватися міра? Або чи існують статеві, етнічні / расові, вікові чи інші відмінності 

в підгрупах, які не дозволяють відповідати на запитальник порівнянними способами? Чи 

містить запитальник елементи, які зміщені відносно певної підгрупи; тобто, дають значно 

вищі або нижчі оцінки, що спостерігаються в групі при еквівалентних рівнях прихованої або 

«істинної» оцінки? Оцінка інваріантності вимірювань також важлива для визначення 



універсальності психологічних конструктів в різних групах; наприклад, чи працює 

конструкція, що лежить в основі формального визначення даного психіатричного діагнозу, 

однаково для різних культур, статей, вікових груп і т. д.? Випробування структурних 

параметрів виявляють потенційні групові відмінності з поправкою на похибка вимірювання і 

теорію помилок. Наприклад, тести рівності факторних коваріацій можуть бути витлумачені 

як аналог КФА для логічної оцінки диференціальної величини незалежних кореляцій; тобто 

дві конструкції сильніше пов'язані в одній групі, ніж в інший? Тести на рівність латентних 

середніх аналогічні порівнянні спостережуваних групових засобів за допомогою t-критерію 

або ANOVA. Однак основна сила підходу, заснованого на КФА, полягає в тому, що такі 

порівняння виконуються в контексті моделі вимірювання прихованої змінної, яка виправляє 

помилки вимірювання, корельовані нев’язки і так далі. 

Для оцінки рішень CFA в декількох групах можна використовувати два методи:  

1) CFA для декількох груп;  

2) моделювання MIMIC.  

CFA декількох груп тягне за собою одночасний аналіз CFA більш ніж в одній групі. 

Наприклад, якщо аналіз включає дві групи (наприклад, чоловіки і жінки), аналізуються дві 

окремі вхідні матриці і можуть бути накладені обмеження на однакові параметри 

(наприклад, факторні навантаження) в обох групах, щоб перевірити еквівалентність 

вимірювання (незмінність вимірювання)) і структурне рішення (популяційна гетерогенність). 

КФА для декількох груп може сприяти аналізу середніх структур для оцінки рівності 

індикаторних перехоплень (інваріантність вимірювань) і прихованих середніх 

(гетерогенність пупуляції). Ключова перевага КФА для декількох груп полягає в тому, що 

можуть бути розглянуті всі аспекти інваріантності вимірювань і неоднорідності 

сукупності (тобто завантаження факторів, перехоплення, залишкові відхилення, відхилення 

факторів, ковариации факторів, приховані середні значення). 

І навпаки, моделі MIMIC тягнуть за собою аналіз єдиної коваріаційної матриці, яка, 

крім індикаторів, включає в себе фіктивний код (и), які передають членство в групах. 

MIMIC, скорочення від «множинні показники, множинні причини», також згадується як 

КФА з коваріатами. При такому підході приховані чинники і показники регресують на 

фіктивні змінні, які позначають членство в групі. Значний прямий вплив фіктивної змінної 

(коваріати) на прихований фактор вказує на неоднорідність пупуляції (групові відмінності по 

прихованим середнім значенням), а істотний прямий вплив фіктивної змінної на показник 

свідчить про незмінність вимірювань (групові відмінності за показниками перехоплення, 

тобто функціонування диференціального елемента). Оскільки використовується одна вхідна 

матриця, переваги моделей MIMIC в порівнянні з КФА для декількох груп включають в себе 

їх велику економність (MIMIC тягне за собою меншу кількість вільно оцінюваних 

параметрів), їх відносно велику простоту реалізації, коли беруть участь кілька груп (тобто в 

залежно від складності У моделі вимірювання КФА для декількох груп може бути 

громіздким, коли число груп перевищує дві), і їх менш суворі вимоги до розміру вибірки 

(тобто КФА для декількох груп вимагає досить великий розмір вибірки для кожної групи). 

Тим не менш, ключовим обмеженням моделей MIMIC по відношенню до КФА для декількох 

груп є їх здатність досліджувати тільки два потенційних джерела інваріантності 

(перехоплення індикатора, факторні значення). 



Послідовність проведенння КФА для декількох груп  

Як зазначалося вище, перевага КФА для декількох груп полягає в тому, що можна 

вивчити всі потенційні аспекти інваріантності між групами. 

Рекомендована послідовність оцінки інваріантності КФА для декількох груп виглядає 

наступним чином:  

1) перевірити модель КФА окремо в кожній групі;  

2) провести одночасний тест однакової форми (ідентична структура фактора);  

3) перевірити рівність факторних навантажень;  

4) перевірити рівність перехоплень індикатора;  

5) перевірити рівність залишкових відхилень індикатора (необов'язково); і, якщо це 

має істотне значення;  

6) перевірити рівність факторних дисперсій;  

7) перевірити рівність факторних коваріацій (якщо є, то є > 1 прихованого фактора);  

8) перевірити рівність прихованих коштів.  

Кроки 1-5 є тестами вимірювання інваріантності.  

Кроки 6-8 є тестами гетерогенності популяції. 

Тема 6. Введення в повну структурну модель 

Структурні моделі відрізняються від моделей вимірювання тим, що в них 

дослідницький акцент зміщується від розгляду відношень між конструктами і 

спостережуваними змінними, що вимірюють їх, до виявлення природи і величини відношень 

між самими конструктами. 

Як правило, моделювання структурними рівняннями включає декілька етапів: 

специфікації, ідентифікації, оцінювання, тестування і (при необхідності) модифікації моделі. 

П’ять етапів МСР будуть проілюстровані в подальшому з використанням даних, 

отриманих у конкретному дослідженні. Мета дослідження полягала у вивченні впливу 

особистісного потенціалу та регуляторних ресурсів рятувальників на забезпечення 

надійності їх дій в напружених нештатних ситуаціях. У цьому прикладі ми представимо 

покроковий огляд МСР, коли латентні і спостережувані змінні є континуальними. 

Етап специфікації моделі 

На даному етапі дослідник визначає передбачувані відношення серед 

спостережуваних і латентних змінних, які утримуються в моделі. 

Відношення серед змінних представлені параметрами або шляхами. Ці відношення 

можуть бути позначені як фіксовані, вільні або обмежені. Фіксовані параметри не 

оцінюються за вибірковими даними і, як правило, або фіксуються до нуля, що вказує на 

відсутність зв’язку між змінними, або до одиниці. У тому випадку, коли параметр, 

фіксований до нуля, ні один шлях, що позначається як стрілка-покажчик, не наводиться на 

діаграмі. Вільні параметри оцінюються за спостережуваними даними і, як припускає 

дослідник, відмінні від нуля (ці параметри вказані на малюнку зірочками). Обмежені 

параметри – ті, значення яких встановлені такими, щоб бути рівними певній величині 

(наприклад, 1,0). 

Вибір того, які параметри будуть вільні, а які фіксовані в моделі, повинен визначатися 

на основі результатів аналізу літератури, знань в конкретній області, власними 

припущеннями дослідника. Іншими словами, модель повинна бути теоретично 

обґрунтованою. 



Є три типи показників, які повинні бути визначені на етапі специфікації: спрямовані 

ефекти, дисперсії і коваріації. 

Спрямовані ефекти представляють відношення між спостережуваними змінними 

(факторні навантаження) і латентними змінними і відношення між латентними змінними 

(шляхові коефіцієнти). На рис. 2.2 стрілки-покажчики від латентної змінної Потенціал 

реалізації до вимірюваною змінної СЕ (самоефективність) і ОДР (орієнтація на дію при 

реалізації) – приклади факторних навантажень, що підлягають оцінці. Зауважимо, що 

навантаження фактору ОДН (орієнтація на дію при невдачі) була встановлена в 1,0. Стрілка-

покажчик від змінної Саморегуляція до змінної Надійність дій – приклад шляхового 

коефіцієнта, що показує відношення між однією латентною змінною (екзогенна змінна) і 

іншою (ендогенна змінна). Спрямовані ефекти, зазначені на рис. 2.2, – вісім факторних 

навантажень між латентними змінними і спостережуваними змінними, два факторні 

навантаження між латентним фактором другого порядку (Особистісний потенціал) і трьома 

латентними факторами першого порядку і три шляхових коефіцієнти між латентними 

змінними. У підсумку це дає тринадцять параметрів (на рис. 2.2 позначені зірочками). 

Дисперсії оцінені для незалежних латентних змінних, шляхові навантаження яких були 

встановлені в 1,0. На рис. 2.2 дисперсії оцінені для помилок виміру (e1÷e13), пов’язаних з 

тринадцятьма спостережуваними змінними, а також для помилок латентних змінних 

(e14÷e16) і помилок, пов’язаних з двома ендогенними змінними (Саморегуляція і Надійність 

дій), і єдиною екзогенною змінною (Особистісний потенціал). 

Коваріації – ненаправлені зв’язки серед незалежних латентних змінних (вигнуті 

двоголові стрілки). Вони існують, коли дослідник висуває гіпотезу, що два фактори 

корелюють між собою. Модель, зображена на рис. 2, не передбачає ніякі коваріації. В 

цілому, 32 параметра (3 шляхових коефіцієнти, 10 факторних навантажень і 19 дисперсій) на 

рис. 2.2 були визначені для оцінки. 

Етап ідентифікації моделі 

Питання, яке ставить на цьому етапі дослідник, звучить так: чи можуть бути отримані 

єдині значення для кожного вільного параметра з спостережуваних даних. Ідентифікація 

моделі залежить від специфікації параметрів як фіксованих, вільних, або обмежених. 

Можливі три типи ідентифікації моделі: 

 модель не ідентифікована (не визначено), якщо один або декілька параметрів не 

можуть бути однозначно визначені, тому що немає достатньо інформації в 

коваріаційній матриці S, отриманої за вибірковими даними. 

 модель точно ідентифікована, якщо всі параметри однозначно визначені, тому що є 

достатньо інформації в матриці S. 

 модель понад ідентифікована, коли є більше ніж один спосіб оцінити параметр (або 

параметри), тому що є більш, ніж достатньо інформації в матриці S. 

Модель повинна бути понад ідентифікованою, щоб бути оціненою. Тоді можна 

перевірити гіпотези про відношення серед змінних. Дослідник повинен переконатися, що 

число поза діагональних елементів кореляційної матриці, які отримані з спостережуваних 

змінних, більше, ніж число параметрів, що підлягають оцінці. Якщо різниця між числом 

елементів в кореляційній матриці і числом параметрів, які повинні бути оцінені, є 

позитивним числом (зване ступенем свободи), то модель понад ідентифікована. 

Використовується наступна формула, щоб обчислити число елементів в матриці кореляції: [p 

(p + 1)] / 2, де p є числом спостережуваних (виміряних) змінних. 



Застосування цієї формули до моделі на рис. 2 з тринадцятьма спостережуваними 

змінними, дає [13 (13 + 1)] / 2 = 91. З 32 параметрами, визначеними для оцінки, ступінь 

свободи 91 – 32 = 59, що робить модель, представлену на рис. 2, понад ідентифікованою. 

Коли ступінь свободи – нуль, модель просто ідентифікована. З іншого боку, якщо ступінь 

свободи є негативним числом, то модель не ідентифікована, і оцінки параметрів неможливі. 

Важливим завданням методу МСР є знаходження найбільш простої моделі для 

представлення взаємозв’язків між змінними, яка точно відображала б взаємозв’язки 

емпіричних даних. Таким чином, велике число ступенів свободи говорить про більш просту 

модель. Як правило, специфікація та ідентифікація моделі передує збору даних. Перш ніж 

перейти до оцінки моделі, дослідник має справу з питаннями, що стосуються розміру 

вибірки та перевірки даних. 

Розмір вибірки. При визначенні обсягу вибірки деякі дослідники рекомендують 

враховувати наступні вимоги: помилку специфікації моделі, складність моделі, 

використовуваного методу оцінки моделі і особливостей розподілу спостережуваних змінних 

(R. B.Kline, 2010). Помилка специфікації моделі може бути викликана у разі виключення або 

включення деяких змінних, або параметрів. Обсяг вибірки впливає на ймовірність 

правильної оцінки моделі та визначення помилки специфікації. Зазвичай із збільшенням 

складності моделі збільшується і обсяг вибірки. 

Корисне правило для визначення розміру вибірки в залежності від складності моделі 

запропоновано R.B. Kline (2010). Це N / q правило, де N – кількість учасників, а q – кількість 

модельних параметрів, які вимагають статистичних оцінок. Ідеальне співвідношення обсягу 

вибірки до параметрів буде 20: 1. Менш ідеальним є співвідношення 10: 1. 

Мультиколінеарність. Це стосується ситуацій, коли виміряні змінні (індикатори) 

занадто тісно пов’язані. Це проблема для застосування методу МСР, тому що дослідники 

використовують взаємопов’язані показники як індикатори конструктів і, якщо ці показники 

занадто сильно пов’язані, вони можуть вплинути на результати певних статистичних тестів. 

Звичайна практика, щоб перевірити дані на мультиколінеарність полягає в обчисленні 

двовимірних кореляцій для всіх виміряних змінних. Будь-яка пара змінних з кореляціями 

вище, ніж r = 0,85 викликає потенційні проблеми. У таких випадках одна з цих двох змінних 

повинна бути виключена з подальшого аналізу. 

Багатовимірна нормальність. Методи МСР припускають, що багатовимірний 

розподіл зазвичай є нормальним. R.B. Kline (2010)) показав, що якщо всі одномірні 

розподіли нормальні, то і спільний розподіл будь-якої пари змінних є двовимірно 

нормальним. Порушення цих припущень може торкнутися точності статистичних тестів в 

МСР. Багатовимірна нормальність досліджується з використанням нормалізованого 

багатовимірного значення ексцесу Марді. Це робиться шляхом порівняння коефіцієнту 

Марді для даних дослідження зі значеннями, обчисленими за формулою p × (p + 2), де p 

дорівнює числу спостережуваних змінних в моделі. Якщо коефіцієнт Марді нижче, ніж 

значення, отримане з вищезгаданої формули, то дані вважаються многомерно нормальними. 

Відсутні дані. Наявність пропущених даних часто відбувається через чинники, що 

знаходяться поза контролем дослідника. Залежно від ступеня і характеру, відсутні дані 

повинні бути відновлені, якщо вони виникають не випадковим чином і складають більше ніж 

десять відсотків повних даних. Щоб впоратися з проблемою відсутніх даних, 

використовуються такі методи, як повне видалення, попарне видалення, а також метод 

множинного відновлення. 



Етап оцінки моделі 

Мета оцінки моделі полягає в тому, щоб відтворити матрицю Σ (θ) (обіцяну моделлю оцінену 

коваріаційну матрицю), яка нагадує матрицю S (оцінену вибіркову коваріаційну матрицю) 

спостережуваних змінних із залишковою матрицею (S - Σ (θ)), яка є якомога меншою. Коли S 

- Σ (θ), = 0, тоді χ2 стає нулем, і отримана гарна модель для даних. Оцінка моделі включає 

визначення значень невідомих параметрів і помилок, пов’язаних з оціненим значенням. 

Процес оцінки включає використання особливої функції відповідності, щоб 

мінімізувати різницю між коваріаційними/кореляційними матрицями Σ (θ) і S. Існує кілька 

функцій підбору або процедур оцінки – невиважені або звичайні найменші квадрати (ULS 

або OLS), узагальнені найменші квадрати (GLS) та оцінки максимальної правдоподібності 

(ML). 

Оцінка прикладу. Модель, що представлена на рис. 2, оцінювалася з використанням 

функції максимальної правдоподібності в lavaan. На рис. 3 показані стандартизовані 

результати для структурної частини повної моделі. Структурну частину також називають 

структурною регресійною моделлю. lavaaan забезпечує стандартизовані і нестандартизовані 

результати, які схожі на стандартизовані  і нестандартизовані B ваги в регресійному аналізі. 

Як правило, стандартизовані оцінки показують на шляхових діаграмах, а нестандартизовані 

частини результатів перевіряються на статистичну значущість. Наприклад, на рис. 3 показані 

значущі зв’язки (р < 0,05) між трьома латентними змінними. Значення шляхового 

коефіцієнта від особистісного потенціалу до саморегуляції було визначено шляхом 

перегляду нестандартизованих результатів, який дорівнював 0,213 і мав стандартну похибку 

0,057. 

Хоча критичне значення (тобто, Z-оцінка) автоматично обчислюється і надається при 

виведенні результатів в lavaan та інших програмах, легко визначити, чи значущий коефіцієнт 

(тобто, Z ≥ 1,96 для p ≤ 0,05) на даному альфа-рівні, шляхом ділення нестандартизованого 

коефіцієнта на стандартну помилку. У нашому випадку 0,213 поділене на 0,057 одно 3,745, 

яке більше, ніж критичне Z-значення 1,96 (при р = 0,05), що вказує на значущість параметра. 

Етап тестування моделі 

Як тільки отримані оцінки параметрів для заданої моделі МСР, дослідник повинен 

визначити, в якій мірі теоретична модель підтримана отриманими вибірковими даними. 

Для того, щоб судити про адекватність теоретичної моделі, існує два способи: по-

перше, досліджувати деякий універсальний тест відповідності всієї моделі даним і, по-друге, 

розглянути адекватність окремих параметрів моделі. 

Глобальні тести в методі МСР відомі як критерії підгонки моделі. У моделюванні 

структурними рівняннями існує велика кількість індексів придатності моделі. Багато з цих 

мір засновані на порівнянні передбачуваної моделлю коваріаційної матриці  з вибірковою 

коваріаційною матрицею S. Якщо  і S подібні в деякому роді, то можна стверджувати, що 

дані відповідають теоретичній моделі. Якщо  і S дуже відрізняються, то можна сказати, що 

дані не відповідають теоретичній моделі. 

Також дослідник повинен розглянути окремі параметри моделі. Слід враховувати три 

головні особливості окремих параметрів. Перша особливість –чи істотно відрізняється 

вільний параметр від нуля. Якщо критичне значення перевищує математичне очікування на 

заданому рівні (наприклад, 1,96 для двостороннього тесту на рівні 0,05), то параметр істотно 

відрізняється від нуля. Друга особливість – чи збігається знак параметра з тим, що очікується 

від теоретичної моделі. Наприклад, якщо очікування полягає в тому, що більш високий 



рівень освіти призведе до більш високого рівня доходу, то оцінка з позитивним знаком 

підтверджує це очікування. Третя особливість – та, що оцінки параметрів повинні мати сенс, 

тобто, вони повинні бути в межах очікуваного діапазону значень. Наприклад, у дисперсій не 

повинно бути негативних величин, і кореляції не повинні перевищувати 1. Таким чином, всі 

вільні параметри повинні бути в очікуваному напрямку, статистично відрізнятися від нуля і 

мати практичний сенс. 

Типи індексів підбору моделі 

В цілому, індекси підбору моделі діляться на три категорії: абсолютної відповідності, 

порівняльної відповідності і відповідності простій моделі. 

Абсолютні індекси придатності забезпечують оцінку того, як добре теорія 

дослідника відповідає вибірковими даними. Головний абсолютний індекс придатності – χ2 

(хі-квадрат), який перевіряє модель на ступінь помилки специфікації. Також, статистично 

значущий χ2 припускає, що модель не відповідає вибірковими даними. Навпаки, незначущий 

χ2 характерний для моделі, яка добре відповідає даним. Однак χ2, як встановлено, є занадто 

чутливим до збільшення обсягу вибірки, таким чином, що рівень ймовірності має тенденцію 

бути значущим. χ2 також має тенденцію збільшуватися, коли число спостережуваних змінних 

збільшується. Тому χ2 не може використовуватися в якості єдиного індикатора підбору 

моделі в МСР. 

Індекс якості підгонки (GFI) оцінює відносну суму спостережуваних відмінностей і 

коваріацій, пояснених моделлю. Він подібний на R2 в регресійному аналізі. Для хорошої 

підгонки рекомендоване значення повинно бути GFI > 0,95 (при GFI = 1 досягається 

прекрасна підгонка). Скоригований індекс якості підгонки (AGFI) бере до уваги моделі 

різного ступеня складності і регулює GFI відношенням ступенів свободи, що 

використовуються в моделі, до загальної суми ступенів свободи. Стандартизований 

середньоквадратичний корінь залишків (SRMR) є ознакою величини помилки, яка витікає з 

оцінки заданої моделлю. Середньоквадратична помилка апроксимації (RMSEA) коригує 

тенденцію χ2 відхиляти моделі великого розміру або кількості змінних. Як і для SRMR, більш 

низька величина RMSEA (< 0,05) вказує на хорошу підгонку, і вона часто повідомляється з 

95% рівнем довіри для врахування помилок вибірки, пов’язаних з оціненою RMSEA. 

У порівняльній підгонці гіпотетична модель оцінюється по тому, в якій мірі вона 

краще, ніж конкуруюча модель. В якості останньої часто виступає базова модель (так звана 

нульова модель), яка передбачає, що всі спостережувані змінні не корелюють між собою. 

Широко використовуваний приклад індексу – порівняльний індекс підгонки (CFI), який 

вказує на відносну відсутність підбору зазначеної моделі проти базової моделі. Він 

нормований і варіює від 0 до 1. CFI з більш високими значеннями представляє найкращу 

відповідність моделі. CFI широко використовується через його переваги, включаючи його 

відносну нечутливість до складності моделі. Величина CFI > 0,95 вказує на хорошу модель. 

Інший порівняльний індекс придатності – Tucker Lewis індекс (TLI), також званий 

ненормованим індексом придатності (NNFI), використовується, щоб порівняти 

запропоновану модель з нульовою моделлю. Так як TLI не нормований, його значення 

можуть бути нижче 0 або вище 1. Як правило, у моделей з хорошою підгонкою його 

значення наближаються до 1,0. 

Тестування підбору моделі в прикладі. Більшість із зазначених індексів придатності 

використовувалися для перевірки моделі на рис. 2, і їх результати виявилися наступними: 2 

= 93,657, p <0,05; GFI = 0,955; AGFI = 0,931; RMSEA = 0,046; CFI = 0,952; TLI = 0,936. 



Видно, що індекси придатності не суперечать один одному і в цілому задовольняють 

рекомендованим рівням. Це свідчить про те, що гіпотетична модель в цілому добре 

відповідає емпіричним даним. 

Оцінки параметрів. Обговоривши структурну модель, важливо розглянути значення 

оцінюваних параметрів. Як і в регресії, модель, яка добре відповідає даним, але має мало 

статистично значущих параметрів, не бажана. 

Зі стандартних оцінок, наведених на рис. 3, видно, що є помірний зв’язок між 

Особистісним потенціалом і Саморегуляцією (β = 0,54), Особистісним потенціалом і 

Надійністю дій (β = 0,49). Крім того, відношення між Особистісним потенціалом і 

Надійністю дій також опосередковано Саморегуляцією. Так, два шляхи від Особистісного 

потенціалу до Надійності дій можна простежити в моделі (Особистісний потенціал → 

Саморегуляція → Надійністю дій). В цілому, Особистісний потенціал і Саморегуляція 

пояснюють 51,1% мінливості Надійності дій. Цей показник відомий, як квадрат множинної 

кореляції. 

Модифікація моделі 

Якщо відповідність передбачуваної теоретичної моделі не така, як хотілося б, то на 

наступному етапі необхідно змінити модель і згодом оцінити змінену модель. Цей етап часто 

називають повторною специфікацією. У модифікації моделі, дослідник або додає, або 

видаляє параметри для поліпшення підгонки моделі. Крім того, параметри можуть бути 

змінені з фіксованих на вільні або з вільних на фіксовані. 

Досліднику, щоб змінити модель необхідно виконати наступні кроки: 

1) Вивчити оцінки регресійних коефіцієнтів і відповідні коваріації. Відношення 

коефіцієнта до стандартної помилки еквівалентно тесту Z на значущість відношення з p < 

0,05 і граничним значенням рівним 1,96. При розгляді регресійних ваг і коваріацій в наперед 

заданій моделі, цілком ймовірно, що знайдеться кілька регресійних ваг або коваріацій, які не 

є статистично значущими. 

2) Скорегувати коваріації або шляхові коефіцієнти, щоб зробити підбір моделі 

кращим. Це є зазвичай першим кроком у поліпшенні адекватності моделі. 

3) Запустити повторно модель, щоб побачити, чи відповідає підгонка. Зробивши 

коригування, потрібно відзначити, що нова модель – підмножина попередньої. У 

термінології МСР нова модель – вкладена модель. У цьому випадку різниця в тесті χ2 вказує 

на те, чи була деяка важлива інформація втрачена зі ступенями свободи цього χ2, рівного 

числу скоригованих шляхів. 

4) Звернутися до індексів модифікації (MI), передбачених більшістю програм МСР, 

якщо підбір моделі все ще не відповідає після кроків 1-3. Значення даного індексу 

модифікації – величина, на яку, як очікується, зменшиться значення χ2, якщо відповідний 

параметр буде вільним. На кожному кроці звільняється параметр, який вносить найбільше 

поліпшення підбору, і цей процес триває, поки відповідний підбір не досягнуть. 

Оскільки програмне забезпечення МСР пропонує всі зміни, які покращать підгонку 

моделі, деякі з цих змін можуть бути безглуздими. Дослідник повинен завжди керуватися 

теорією і уникати вносити зміни, незалежно від того як добре вони можуть поліпшити 

підгонку моделі. 

 



Тема 7. Посередництво в МСР 

Поняття про медіацій ний аналіз 

Психологи давно визнавали важливість опосередковуючих змінних. Модель 

Вудвортса S-O-R, яка позначає, що живий організм опосередковує стимул і реакцію, 

ймовірно, є найбільш загальним формулюванням гіпотези опосередкування. Центральна ідея 

цієї моделі полягає в тому, що вплив стимулів на поведінку опосередковується різними 

процесами, що протікають всередині організму. Такі різні теоретики, як Халл, Толмен і Левін 

поділяли переконання у важливості постулювання сутностей або процесів, які лежать між 

входом і виходом. 

Про якусь змінну можна сказати, що вона функціонує як медіатор «в тій мірі, в якій 

вона пояснює зв’язок між предиктором і критерієм» (Baron, R.M. & Kenny, D.A., 1986, p. 

1172). Змінна-медіатор говорить про те, як або чому виникають певні ефекти. 

Сьогодні медіаційний аналіз є дуже популярним методом досліджень в заубіжній 

психології. Можна назвати декілька причин високого інтересу до цієї теми. Але одна із 

головних причин інтересу до тестування опосередкування пов’язана зі спробою зрозуміти 

механізм, за допомогою якого вихідна змінна впливає на результуючу змінну. Аналіз 

опосередкування (і модерування) є невід’ємною частиною того, що називається аналізом 

процесу (process analysis). Крім того, коли вивчаються структурні моделі, найбільш цікавою 

виявляється саме медіаторна частина моделі. 

Оскільки у вітчизняній психології цей потужний метод аналізу даних ще не знайшов 

широкого використання у дослідників, коротко пояснимо його суть. 

Нехай є змінна Х, яка імовірно впливає на іншу змінну Y. Тоді змінна Х називається 

вихідною змінною, а змінна, яку вона викликає, або Y, називається наслідком (outcome). У 

вигляді малюнка не опосередкована модель виглядає як 

Вплив Х на Y може опосередковуватись процесом або опосередковуючою змінною М, 

і змінна Х може як і раніше впливати на Y. Шлях c називають повним впливом (total effect). 

Модель опосередкування виглядає як 

Шлях c називають прямим впливом (direct effect). Медіатор називається проміжною 

або процесною (process) змінною. Повне опосередкування спостерігається, коли змінна Х 

перестає впливати на Y після контролю над М і, таким чином, шлях c виявляється дорівнює 

нулю. Часткове опосередкування відбувається, коли шлях від Х до Y зменшується за 

абсолютною величиною, але як і раніше відрізняється від нуля, коли контролюється 

медіатор. 

X Y 
c 

X Y 
c 

M 

a b 



Алгоритм проведення медіаційного аналізу 

Згідно Барену та Кенні, для висновку про наявність опосередкування необхідно 

виконання чотирьох кроків:  

Крок 1: Показати, що вихідна змінна корелює з наслідком. Використовуємо Y як 

критеріальну змінну в регресійному рівнянні і Х як предиктор (оцінюємо і перевіряємо шлях 

с). На цьому кроці установлюється наявність впливу, який може опосередковуватися. 

Крок 2: Показати, що вихідна змінна корелює з медіатором. Використовуємо М як 

критеріальну змінну в регресійному рівнянні і Х як предиктор (оцінюємо і перевіряємо шлях 

а). Цей крок залучає поводження з медіатором, так якби він був змінною-наслідком. 

Крок 3: Показується, що медіатор впливає на змінну-наслідок. Використовуємо Y як 

критеріальну змінну в регресійному рівнянні, а Х і M як предиктори (оцінюємо і перевіряємо 

шлях b). Недостатньо, щоб медіатор просто корелював з наслідком; медіатор і наслідок 

можуть корелювати, оскільки вони обидва викликаються вихідною змінною Х. Тому вихідна 

змінна повинна контролюватися при встановленні впливу медіатора на наслідок. 

Крок 4: Щоб встановити, що М повністю опосередковує зв’язок між Х і Y, вплив Х на 

Y, при контролі над М (шлях c), повинен дорівнювати нулю. Вплив обох кроків 3 і 4 

оцінюються на основі того ж самого рівняння. 

Якщо умови на всіх чотирьох кроках виконуються, то вихідні дані підтримують 

гіпотезу, що змінна М повністю опосередковує зв’язок Х – Y. Якщо виконуються умови 

перших трьох кроків, за винятком Кроку 4, це вказує на присутність часткового 

опосередкування. 

Програми структурного моделювання, такі як LISREL, AMOS, Mplus, або EQS при 

необхідності видають всі дані, що необхідні для проведення медіаційного аналізу. 

Оцінка статистичної значущості медіаторного ефекту 

Важливо оцінити статистичну значущість медіаторного ефекту. Це можна зробити за 

тестом Соубела.  

Формула для тесту Соубела: 

 .      (1) 

Але перед тим як його розраховувати, необхідно обчислити стандартну помилку для 

непрямого ефекту (SEab): 

 ,     (2) 

де a і b регресійні коефіцієнти, а  та  — їх стандартні помилки. 

Для розрахунку довірчого інтервалу, з метою перевірки нульової гіпотези, стандартна 

помилка ab може бути використана для створення інтервалу оцінки TaTb (істинних значень), 

припускаючи нормальність вибіркового розподілу ab і застосувавши рівняння 3: 

ab – Zci%seab < TaTb <ab + Zci%seab ,   (3) 

де ci є бажана впевненість (наприклад 95) і Zci% — це значення стандартного нормального 

розподілу, вище якого знаходиться (100 – ci)/2 відсотків розподілу. Для 95% довірчого 

інтервалу, Z = 1,96. 

Метод МСР дозволяє оцінювати два типи ефектів: прямий і непрямий. Прямі ефекти, 

що позначаються стрілками-покажчиками, представляють відношення між латентними 

змінними. Приклад прямого ефекту на рис. 3.1  – це відношення між Особистісним 



потенціалом та Надійністю дій. Його значення в стандартизованому виді дорівнює 0,49. При 

цьому, стрілки-покажчики показують на спрямованість впливів і не мають на увазі 

причинний зв’язок. Інтерпретувати прямий ефект слід наступним чином. Два рятівники, які 

відрізняються на одну одиницю за Особистісним потенціалом, але рівні за оцінками 

Саморегуляції, відрізняються 0,49 одиниць за Надійності дій. 

3.1. Структурна модель з шляховими коефіцієнтами 

Непрямі ефекти, відображають відношення між незалежною латентною (екзогенною) 

змінною, і залежною латентною (ендогенною) змінною, що опосередковані однією або 

декількома латентними змінними. Так, відношення між Особистісним потенціалом і 

Надійністю дій опосередковані змінною-медіатором – Саморегуляція.  

Непрямий (медіаторний) ефект в стандартизованому вигляді дорівнює 0,19. Він 

отримується шляхом перемноження стандартизованих коефіцієнтів регресії між 

Особистісним потенціалом та Саморегуляцією (0,54), Саморегуляцією та Надійністю дій 

(0,33). Важливо оцінити статистичну значущість медіаторного ефекту. Це можна зробити за 

тестом Соубела [Hayes, A. F.; 2013). Але перед тим як його розраховувати, необхідно 

обчислити стандартну помилку для непрямого ефекту (SEab): 

 ,                              (1) 

 

де a і b регресійні коефіцієнти, а  та  – їх стандартні помилки. 

Підставляючи у формулу 1 значення нестандартизованих регресійних коефіцієнтів та 

стандартних помилок, що видає програма AMOS, маємо: 

 
 

Формула для тесту Собела: 

 .                                                   (2) 

Підставляючи у формулу 2 відповідні значення, маємо Z = 0,2130,212 / 0,019 = 2,377. 

З таблиці двосторонньої нормальної ймовірності для Z = 2,377 отримуємо р = 0,024. Цей 

результат тесту дозволяє відхилити нульову гіпотезу про відсутність непрямого впливу 

Особистісного потенціалу на Надійність дій рятівників, і прийняти альтернативну гіпотезу, 

про позитивний непрямий вплив. Непрямий вплив говорить про те, що два випадки, які 

відрізняються на одну одиницю оцінками Особистісного потенціалу, відрізняються на ab 



одиниць за Надійність дій в результаті ефекту Особистісного потенціалу на Саморегуляцію, 

яка, у свою чергу, впливає на Надійність дій. 

Тема 8. Модель інтеракції латентних змінних 

Поняття модерації / взаємодії 

Модерація або взаємодія між змінними є важливими проблемами в психології. 

Наприклад, у педагогічній психології часто висувається гіпотеза про те, що ефект від 

методики навчання буде взаємодіяти з характеристиками окремих учнів. Психологів 

розвитку часто цікавить, як ефекти даної змінної пом'якшуються за віком в поздовжніх або 

поперечних дослідженнях. Соціальні психологи досліджують те, як ефекти індивідуальних 

характеристик пом'якшуються групами, в яких люди взаємодіють з іншими. Організаційні 

психологи вивчають, як ефекти індивідуальних характеристик співробітників взаємодіють з 

характеристиками робочого місця. Кадрові психологи хочуть знати, чи є відбірковий тест 

однаково дійсним при прогнозуванні ефективності роботи для різних демографічних груп. 

Основою для обґрунтування диференціальної психології є припущення, що люди 

розрізняються по тому, як вони реагують на всілякі зовнішні подразники. 

Багато психологічних теорії явно припускають ефекти взаємодії. Так, наприклад, 

деякі форми теорії очікуваної цінності припускають, що результуюча мотивація заснована на 

взаємодії між очікуваним успіхом і цінністю, яку індивід надає успіху (наприклад, мотивація 

висока тільки в тому випадку, якщо і ймовірність успіху, і цінність високі). 

Взаємодію або модерацію можна розглядати як протилежність узагальненості. 

Наприклад, якщо ефект втручання однаковий для чоловіків і жінок, говорять, що він 

поширюється на стать. Однак, якщо ефект втручання різний для чоловіків і жінок, то кажуть, 

що він взаємодіє з статтю. 

Класичне визначення модерації 

Стало класичним визначення модерації запропоноване Бареном і Кенні Вони 

визначили змінну-модератор як «змінну, яка впливає на напрям і / або силу взаємозв'язку 

між незалежною змінною або змінною предиктором і залежною змінною або змінною 

критерієм» (1986, с. 1174).   Взаємодія відбувається, коли вплив щонайменше однієї змінної-

предиктора і вихідної змінної модерується (тобто залежить чи змінюється як функція) 

щонайменше одним іншим предиктором. Дослідження модерації зачіпають такі питання, як 

«коли (за яких умов / ситуаціях)» або «для кого» X має більш сильне / слабше (позитивне / 

негативне) відношення або впливає на Y. 

Розглянемо вплив змінної X1 на результат Y: якщо на вплив X1 на Y впливає інша 

змінна X2, то ми говоримо, що X2 є модератором; зв'язок між X1 і Y модерується X2. За цієї 

обставини розмір або напрямок дії X1 на Y змінюється в залежності від значення модератора 

X2. Слід мати на увазі, що X1 і X2 є симетричними і можуть бути взаємозамінні, так що 

кожна з них може пом'якшити вплив іншої. Однак, в залежності від плану дослідження, цілей 

дослідження або конкретних питань дослідження, може бути доцільним призначити одну з 

них змінною-предиктором, а іншу змінною-модератором. Під час обговорення ефектів 

взаємодії мається на увазі, що результативна змінна визначається, принаймні частково, 

комбінацією основних ефектів двох предикторних змінних і їх взаємодії. 

Модераторами можуть бути категоріальні змінні (наприклад, стать, етнічна 

приналежність, тип школи) або безперервні змінні (наприклад, вік, роки освіти, самооцінка, 

результати тестів, час реакції). Вони можуть являти собою явну спостережувану змінну 



(наприклад, стать, расу) або приховану змінну, що вимірюється кількома показниками 

(наприклад, самооцінка, результати тестів). У тестах ефектів взаємодії термін взаємодії 

зазвичай є утворенням двох змінних і розглядається як окрема змінна (наприклад, взаємодія 

X1X2 часто позначається як X1X2). Значний ефект взаємодії вказує на те, що прості нахили 

предиктора змінюються, коли модератор приймає різні значення. 

Графіки ефектів взаємодії 

Який би статистичний підхід не використовувався для тестування ефектів взаємодії, 

завжди корисно скласти графік статистично значущих ефектів взаємодії. Наприклад, 

припустимо, що ви хочете перевірити пророкування про те, що між хлопчиками X1 і Y немає 

ніякого зв'язку, а між дівчатками X1 і Y позитивно пов'язані. Виявлення того, що стать 

значно взаємодіє з X1, говорить лише про те, що зв'язок між X1 і результатом Y різний для 

хлопчиків і дівчаток, але не в тому, чи відповідає характер цієї взаємодії конкретному 

апріорному прогнозу. Відправною точкою для вивчення характеру цієї взаємодії зазвичай є 

графік результатів. 

Графік завжди допомагає зрозуміти природу ефекту взаємодії. На рисунку 8.1 ми 

ілюструємо ряд різних графіків ефектів взаємодії. Для цілей прикладу ми можемо розглядати 

їх як взаємодії, в яких одна з змінних предіктор є дихотомічною (наприклад, чоловіча / 

жіноча; експериментальна / контрольна), тоді як інший предиктор і змінна результату є 

безперервними. 

Навіть при відносно простих моделях ефекти взаємодії можуть бути дуже 

різноманітними (рис. 8.1). На малюнку 8.1 подані різні форми взаємодій, в яких X1 є 

безперервною змінною-предиктором, а X2 (інший предиктор – змінна-модератор) є 

дихотомічною групуючою змінною (тут позначені як хлопчики і дівчатка). Ключовою 

відмінною рисою є те, що лінії (графіки регресії) для хлопчиків і дівчаток паралельні на 

першому графіку (що вказує на відсутність взаємодії), тоді як вони значно непаралельні для 

всіх інших графіків. 



 
Рисунок 8.1 Різноманітні гіпотетичні результати перевірки того, чи змінюється 

співвідношення між неперервною змінною предиктором (X1) та результативною  

континуальною змінною (Y) залежно від дихотомічної змінної групування, статі (X2, змінна 

модератор). Відмітна особливість полягає в тому, що лінії (графіки регресії) для хлопчиків і 

дівчаток паралельні в першому графіку (що вказує на відсутність взаємодії), тоді як вони не є 

паралельними жодному з інших графіків. Діаграми регресії, що містять лише лінійні 

доданки, обов'язково призводять до графіків, суворо лінійних. Однак підсумковий графік 

ілюструє взаємодію, яка є нелінійною по відношенню до X1 (тобто різниці між двома лініями 

невеликі, коли X1 велика чи мала, але більша, коли X1 є проміжною).  

 

 

Побудова рівнянь регресії, подібних до тих, які показані на рис. 8.1, є гарною 

відправною точкою в інтерпретації статистично значущих взаємодій, але візуального огляду 

графіків недостатньо. Зокрема, для досліджень, заснованих на невеликих розмірах вибірки, 

дослідники, швидше за все, будуть інтерпретувати результати, що призводять до 

хибнопозитивних помилок. 

Приховані змінні підходи до тестів ефектів взаємодії 

Коли кожна з незалежних змінних є прихованою змінною, виведеною з декількох 

показників, МСР забезпечує багато переваг у порівнянні з використанням аналізу, 

заснованого на спостережуваних змінних. Ці переваги полягають у контролі похибки 

вимірювання, збільшені потужності тестування неявної структури факторів, що 

використовується для створення шкал, і, в кінцевому підсумку, наданні більш обґрунтованих 

аргументів для інтерпретацій ефектів взаємодії. 

Приховані взаємодії діляться на дві великі категорії. У першій і в цілому більш 

простій ситуації, принаймні, одна з змінних, що беруть участь у взаємодії, є категоріальною 

змінною тільки з декількома категоріями (наприклад, стать: чолова і жіноча). У цій ситуації 

підходить МСР для кількох груп, в якому різні категорії розглядаються як окремі групи в 
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рамках однієї моделі. Навіть коли обидві змінні, що беруть участь у взаємодії, є 

категоріальним, їх можна використовувати для формування груп, що відображають основні 

ефекти і ефекти взаємодії. Хоча можна стверджувати, що взаємодія в цьому випадку 

насправді не є прихованою, вона все ще є моделлю прихованих змінних, якщо залежні змінні 

виводяться на основі декількох показників. 

У другій ситуації обидві незалежні змінні, втягнуті у взаємодію, є латентними і 

безперервними. Тут існують різні підходи до оцінки їх ефектів взаємодії, і «найкраща 

практика» все ще розвивається. 

Ми спочатку обговоримо МСР для кількох груп, які підходять для аналізу взаємодій, 

коли один із предикторів є категоріальним. Потім ми звернемося до обговорення підходів до 

вивчення взаємодії між прихованими безперервними змінними. 

Багатогруповий підхід до взаємодії в моделюванні структурних рівнянь 

Розглянемо взаємодію між прихованої змінною (l) і спостережною змінною (X2) на 

приховану змінну () і припустимо, що X2 є категоріальною змінною з декількома природно 

існуючими категоріями. Ми можемо використовувати метод МСР для декількох груп з 

категоріальною змінною (X2) в якості змінної угруповання. Як тільки вибірка розділена на 

невелику кількість груп у відповідності зі значеннями X2, ми проводимо МСР для декількох 

груп для прихованої змінної і порівнюємо модель з і без обмеження впливу l на залежну 

змінну , щоб бути рівними через групи. Нехай 2
1 (з df1) і 

2
2 (з df2) – статистика тесту хі-

квадрат, відповідно, з урахуванням і без обмеження впливу l на , щоб воно було 

однаковим у всіх групах. Якщо спостерігається істотне зниження якості відповідності з 

обмеженням інваріантності (тобто 2
1 - 2

2 з df1 - df2 є значним і спостерігається істотне 

погіршення обраних показників якості відповідності), то ефекти в різних групах не 

ідентичні, і існує взаємодія між категоріальним предиктором X2 і прихованою змінною l. 

Звичайно, інваріантність відповідних навантажень і дисперсій факторів (тобто обмеження їх 

однаковості в різних групах) повинна була бути досліджена раніше. 

Історично цей підхід використовувався часто і має деякі переваги, особливо з точки 

зору простоти реалізації. Якщо одна з незалежних змінних є спостережною змінною, яка 

може бути використана для природного поділу вибірки на невелику кількість груп, то МСР 

для декількох груп є простим, прямим, але ефективним підходом, який може бути легко 

реалізований в більшості поширених комерційних програм МСР. Однак, як підкреслювалося 

раніше, цей підхід, як правило, не підходить, коли дві або невелику кількість груп 

формуються з досить безперервної предикторної змінної, оскільки він ігнорує помилку 

вимірювання в змінної, використовуваної для поділу вибірки на кілька груп, і фактично 

підвищує ненадійність згрупованої змінної щодо вихідної безперервної змінної. Загалом, не 

рекомендується використовувати цей підхід, якщо тільки одна з взаємодіючих змінних не є 

істинною категоріальною змінної з невеликою кількістю категорій і помірним розміром 

вибірки. 

Моделі структурних рівнянь з показниками добутку 

Кенні і Джадд (1984) вперше використовували модель МСР з терміном взаємодії для 

оцінки ефектів латентної взаємодії. У їхньому підході залежна змінна y є спостережною 

змінною, в той час як кожна з незалежних змінних 1, 2 має два спостережуваних показника 

x1, x2 і x3, x4, відповідно, з усіма центрованими змінними (середнє = 0). Якщо приховані 



змінні ідентифікуються шляхом фіксації навантаження першого індикатора на 1, то 

рівняннями вимірювання моделі є: 

x1 = 1 + 1, x2 = 21 + 2; 

x3 = 2 + 3; x4 = 41 + 4. 

Структурне рівняння: 

y = 11 + 2     (8.1) 

де  – член взаємодії 1 і 2 на y. У моделі передбачається, що приховані змінні і 

члени помилки всі нормально розподілені, і немає ніякої кореляції між прихованими 

змінними і членами помилки або між будь-якими двома членами помилки. 

Рівняння 1 не є лінійним по відношенню до 1 і 2 і відрізняється від звичайно 

використовуваних рівнянь МСР. Якщо ми розглянемо 12 як окрему третю приховану 

змінну, то відсутність індикаторів для цієї змінної залишається проблемою. Щоб вирішити 

цю проблему, Кенні і Джадд використовували добуток всіх можливих пар зосереджених 

індикаторів x1x3, x1x4, x2x3, x2x4 в якості індикаторів для 12 з множиною обмежень, доданих 

для ідентифікації. 

Геніальна робота Кенні і Джаддс (1984), була евристичною, що стимулювала багато 

досліджень, в яких представлені альтернативні підходи до використання продуктів 

індикаторів для оцінки прихованих взаємодій. Однак їх первісний підхід був надмірно 

громіздким і надмірно обмежувальним з точки зору припущень, на яких він грунтувався, що 

призвело до розробки нових підходів. 

Розподільно-аналітичний підхід 

На відміну від підходів продукту-індикатора, які моделюють латентну взаємодію 

шляхом вказівки окремої змінної прихованої взаємодії, підходи аналізу розподілу (Klein & 

Moosbrugger, 2000; Klein & Muthen, 2007) явно моделюють розподіл прихованих змінних 

результату і їх виявлених індикаторів при наявності прихованих нелінійних ефектів і 

надають багатообіцяючу альтернативу для оцінки нелінійної МСР. Так, одним із доступних 

методів є підхід з взаємодією латентних змінних (LMS), який реалізований в Mplus (Muthen 

& Muthen, 1997-2008)  

Розподільно-аналітичний підхід максимізує спеціальні функції підбору, які явно 

враховують ненормальність індикаторів залежної латентної змінної (але все ж покладається 

на припущення про нормальність щодо індикаторів латентних змінних-предикторів). Ці 

переваги пов’язані з необхідністю використовувати спеціалізоване програмне забезпечення 

для оцінки цих моделей (Mplus) і високими обчислювальними вимогами підходу LMS, які 

обмежують його застосування. Klein & Muthen (2007) показали, що LMS ефективний, коли 

виконуються припущення про нормальний розподіл. 

Резюме 

Тести ефектів взаємодії є центральними в психології. Значення здатності тестувати і 

інтерпретувати ефекти взаємодії мають вирішальне значення для теорії, розуміння суті та 

прикладної практики. Проте, типова практика оцінки ефекту взаємодії дивно слабка. Хоча в 

застосуванні прихованих моделей до тестування ефектів взаємодії є кілька приголомшливих 

нових розробок, ці нові підходи ще не мають великого впливу на прикладні дослідження. 

 

 

 



Тема 9. Моделювання латентного росту 

Вступ 

До сих пір всі моделі, які були розглянуті, використовували дані, виміряні за один 

період часу. Проте, метод моделювання латентних змінних (LVM), є універсальними і може 

обробляти дані, які були виміряні протягом декількох періодів часу (тобто повторних 

вимірів). Існує багато способів аналізу таких даних, таких як моделі зростання, багаторівневі 

моделі і моделі випадкової регресії / змішаних ефектів. Однак при використанні LVM модель 

зазвичай називається моделлю кривої прихованого зростання або просто моделлю прихованої 

кривої (LCM). 

У LCM кожен респондент у вибірці має свою власну траєкторію зміни в часі 

вимірюваної змінної (змінних). Таким чином, характеристики траєкторії (тобто нахил, 

перехоплення) можуть відрізнятися у різних людей. Щоб вирішити цю варіацію, параметри 

моделюються як латентні змінні. Ці змінні називаються прихованим перехопленням і 

прихованим нахилом. Як і будь-які інші латентні змінні, приховане перехоплення і 

прихований нахил можуть бути екзогенними або ендогенними. На малюнку 9.1 показана 

квадратична шляхова модель LCM з даними за чотири періоди часу. 

Рис 9.1. Приклад моделі латентної кривої росту з даними зібраними за чотири рівні 

періоди часу 

 

LCM забезпечують більшу гнучкість при вивченні змін в часі. Більш того, більш 

традиційні форми моделювання росту (наприклад, повторні вимірювання ANOVA), а також 

більш сучасні форми моделювання росту (наприклад, багаторівнева модель) можуть бути 

параметризовані як LCM. Що відрізняє LCM від інших методів аналізу змін, так це те, що 

LCM явно використовуються для моделювання ковариацій прихованого нахилу і 

прихованого перетину, а також для моделювання структури дисперсій помилок. Більш того, 

як і всі моделі латентних змінних, LCM можуть перевірити, як різні моделі відповідають 

даним. 

У моделях LVM, які розглядалися досі, навантаження зазвичай оцінювали, якщо 

тільки вони не були обмежені для ідентифікації або перевірки інваріантності. У LCM 

зазвичай всі навантаження є фіксованими. Для прихованого перехоплення навантаження 

встановлені на 1,0, що вказує на те, що приховане перехоплення надає однаковий вплив на 



змінні індикатора на всіх хвилях збору даних. Навантаження латентного нахилу можуть мати 

різні значення, зростаючи від одного разу до іншого, хоча вони в деякій мірі залежать від 

часу між збірками даних та характером передбачуваного зростання. Найкращими 

значеннями для початку є 0,0 для першого моменту часу, а потім значення збільшуються на 

1,0 для наступних завантажень (тобто 0,0, 1,0 на 3,0), що відображає рівну кількість часу, що 

проходить між періодами збору даних. Починаючи з 0.0 дає середнє значення прихованого 

перетину, інтерпретуючи значення me змінної результату в перший момент часу. 

LCM повинні не тільки враховувати середні значення маніфестних змінних, а й 

враховувати середні зміни. Таким чином, вони повинні включати як перехоплення 

маніфестних змінних, так і приховані середні. Зазвичай перехоплення маніфестних змінних 

обмежуються 0,0, що означає, що середні маніфестних змінних повністю моделюються 

прихованими середніми. Залишкові (спів) дисперсії і приховані (спів) дисперсії 

моделюються як зазвичай, якщо немає необхідності обмежувати їх значення. 

Боллен і Курран (2006) пропонують три питання, які потрібно задати при первинному 

створенні LCM: 

1. Яка середня траєкторія для всіх респондентів? Іншими словами: (b) який 

початковий рівень змінної (тобто середнє); (b) чи змінюється змінна з плином часу; і, якщо 

так, то (b) яка форма зміни (наприклад, лінійна, квадратична)? 

2. Чи достатня середня траєкторія або досить варіабельності між спостереженнями, 

щоб можна було допускати різні траєкторії? Іншими словами, чи повинне приховане 

перехоплення або прихований нахил мати член дисперсії, або дисперсію можна обмежити до 

0,0? Ці відхилення прихованого нахилу і прихованого перетину іноді називають 

випадковими ефектами. 

3. Якщо необхідні різні траєкторії (тобто прихований нахил або прихований 

перехоплення мають мінливість), чи існують змінні, які можуть їх передбачити? Тобто чи 

потрібно додавати інші змінні в LCM для пояснення прихованого перехоплення або 

мінливості прихованого нахилу? 

Моделі прихованих кривих в lavaan 

Найпростіший спосіб визначити LCM в lavaan – це використовувати функцію 

growth(). Функція growth() припускає, що в моделі є середні значення і перехоплення, 

причому спостережувані перехоплення встановлені на нуль, а приховані середні значення 

вільно оцінюються. 

 Приклад: модель прихованої кривої 

Дані являють собою, вимірювання ситуативної тривожності за чотири 

рівновіддалених періоду часу в період екзаменаційної сесії. У дослідженні взяли участь 98 

студентів (52 чол. та 46 жін.). Вік випробуваних — від 17 до 19 років. Завдання дослідження 

полягало у вивченні впливу інтелектуально-особистісного потенціалу (ІОП) на динаміку 

стану тривожності у студенів під час сесії. Для того щоб можна було проводити аналіз 

впливу ІОП на динаміку стану тривожності як незалежної змінної, попередньо 

розраховувалися факторні оцінки ІОП для кожного випробуваного. Результати дослідження 

наведено у таблиці 9.1. 

Таблиця 9.1 

Описові статистики та кореляції між показниками ситуативної тривожності та 

інтелектуально-особистісним потенціалом протягом чотирьох «хвиль» виміру 



Змінні СТ_1 СТ_2 СТ_3 СТ_4 ІОП 

СТ_1 1,000     

СТ_2 ,576 1,000    

СТ_3 ,535 ,582 1,000   

СТ_4 ,508 ,518 ,580 1,000  

ІОП -,351 -,398 -,388 -,341 1,000 

Стандартні відхилення 5,202 5,945 5,606 5,435 ,450 

Середні 38,516 43,335 42,780 37,340 ,500 

Примітка: Умовні позначення (тут і далі): СТ_1-СТ_4 — ситуативна тривога протягом 

чотирьох «хвиль» виміру. 

 

Дані таблиці 9.1 показують, що незважаючи на відмінності в індивідуальних 

траєкторіях, усереднені індивідуальні траєкторії ситуативної тривожності студентів мають 

виражену нелінійну форму зміни. Аналіз змін середніх значень ситуативної тривожності 

впродовж чотирьох «хвиль» збору даних дозволяє висунути гіпотезу про квадратичну 

функціональну форму зростання. 

Критично важливим припущенням при проведенні досліджень з використанням 

моделювання структурними рівняннями є те, що дані мають багатовимірний нормальний 

розподіл. Тому отримані дані перевірялися на предмет нормального багатовимірного 

розподілу. Оцінки асиметрії коливалися від -0,006 до 0,173, а оцінки ексцесу коливалися від -

0,345 до -0,769; ці значення не відображають сильних відхилень від нормальності. 

Нормалізована оцінка багатовимірного ексцесу дорівнювала 0,817. Оскільки вона менше 

критичного значення 1,96, то можна вважати, що багатовимірний розподіл даних 

дослідження не відхиляється від нормального. Це дозволило використовувати метод 

максимальної правдоподібності для отримання значень параметрів моделі. 

На рис. 9.1 зображена базова модель LCM, яка використовувалася, щоб оцінити 

гіпотезу про квадратичну форму зростання ситуативної тривожності протягом чотирьох 

етапів вимірювання. Перший фактор (F1) є початковим статусом (інтерсептом) і містить 

інформацію про вибіркові середні значення (Мi) і дисперсії (Di) сукупності окремих 

інтерсептів, що описують криву зростання ситуативної тривожності кожного випробуваного. 

Тому, Мi представляє середню оцінку початкового статусу, отриману з окремих оцінок 

інтерсептів, а Di представляє мінливість індивідуальних інтерсептів щодо оціненого 

середнього інтерсепту. У кожній з чотирьох спостережуваних змінних — ситуативної 

тривожності впродовж чотирьох «хвиль» виміру (СТ1 – СТ4) факторні навантаження були 

фіксовані до 1,0 на F1, щоб обмежити інтерсепт або висоту початкового статусу кривої 

зростання. Фактори 2 (F2) і 3 (F3) представляють компоненти формування траєкторій росту 

для ситуативної тривожності з часом. Фактор F2 представляє лінійний компонент зростання 

індивідуальних траєкторій, а F3 — квадратичний компонент траєкторій, що веде до 

уповільнення росту ситуативної тривожності. У кожного з цих факторів також є по два 

параметри, Ml і Dl і Mq і Dq. Вони відповідно представляють середнє значення і дисперсії 

сукупності окремих лінійних і квадратичних компонентних оцінок, що описують криву 

зростання кожного випробуваного. 

Лінійний компонент в моделі задавався шляхом фіксації лінійно зростаючих 

навантажень спостережуваних змінних: 0; 1; 2; 3. У квадратичному компоненті моделі 



навантаження спостережуваних змінних зростали відповідно до квадратичної залежності: 0; 

1; 4; 9. Фактори корелювали між собою (rF1F2, rF1F3 і rF2F3). Залишкові члени (від E1 до E4) 

представляють помилки вимірювання, пов’язані з чотирма індикаторами ситуативної 

тривожності. 

Перше питання дослідження було зосереджене на формі LCM для ситуативної 

тривожності та адекватності запропонованої квадратичної форми росту. Результати 

показали, що передбачувана квадратична форма зростання ситуативної тривожності 

латентної моделі зростання забезпечила прийнятну відповідність вибірковими даними. 

Мінімальне значення 2 = 3,380; df = 4; p = 0,496, порівняльний індекс придатності (CFI) = 

1,00, середньоквадратична помилка апроксимації (RMSEA) = 0,000 з нижньою межею 90% 

двостороннього довірчого інтервалу 0,00 і верхньою — 0,094. 

Передбачувані середні значення, пов’язані з кожним з латентних факторів (тобто 

інтерсептом, лінійним і квадратичним компонентами) були статистично значущими (див. 

таблицю 9.2). Так, середнє для інтерсепта дорівнює 38,540 (p <0,0001). Латентне середнє для 

лінійного компонента (середнього нахилу) дорівнює 7,286 (p <0,0001), а квадратичного — -

2,565 (p <0,0001). Точка перетину (інтерсепт) вказує на статистично значущу середню оцінку 

ситуативної тривожності перед іспитом. Середній нахил (лінійний компонент) вказує на 

істотне середнє збільшення, згідно лінійної функціональної форми, значень ситуативної 

тривожності. Середнє значення квадратичного компонента моделі свідчить про його значну 

зміну згідно квадратичній функціональній формі протягом чотирьох «хвиль» вимірювань. 

Значення ситуативної тривожності студентів, як очікується згідно моделі, буде зростати на 

7,286 одиниць за лінійним компонентом і зменшуватися на -2,565 одиниць за квадратичним 

компонентом від етапу до етапу вимірювання, починаючи з середнього значення 38,540. 

Таблиця 9.2 

Оцінки середніх значень факторів в моделі латентних змін ситуативної тривожності 

студентів 

Фактори Оцінка 
Стандартна 

помилка 

Критичне 

відношення 
P Мітка 

Початковий статус  38,540 0,350 110,047 0,000 Mi 

Лінійний компонент  7,286 0,386 18,859 0,000 Ml 

Квадратичний компонент  -2,565 0,125 -20,520 0,000 Mq 

 

Наступне питання стосується ступеня, в якому індивідуальні значення ситуативної 

тривожності у вибірці змінюються навколо траєкторії їх групового середнього значення. 

Дисперсія латентних факторів (див. таблицю 9.3) статистично значущою виявилася лише для 

початкового статусу і вказує на міжіндивідуальну варіативність, яка проявляється на 

початковому рівні. 

 

Таблиця 9.3 

Оцінки дисперсії факторів у моделі латентних змін ситуативної тривожності студентів 

Фактори Оцінка 
Стандартна 

помилка 

Критичне 

відношення  
P Мітка 



Фактори Оцінка 
Стандартна 

помилка 

Критичне 

відношення  
P Мітка 

Початковий статус  14,641 2,829 5,175 0,000 Di 

Лінійний компонент  1,005 4,360 0,231 0,818 Dl 

Квадратичний компонент  0,189 0,451 0,419 0,675 Dq 

 

На додаток до оцінки параметрів середніх і параметрів дисперсії моделі латентних 

змін ситуативної тривожності студентів були оцінені коваріації (кореляції) між латентними 

факторами (див таблицю 9.4). Статистично значущі зв’язки були виявлені між Факторами 1 і 

2, 1 і 3 відповідно. Нагадаємо, що Фактор 1 представляє початковий середній статус або 

інтерсепт ситуативної тривожності, а Фактори 2, і 3 представляють показники темпу зміни 

для лінійного і квадратичного компонентів відповідно. Передбачувана кореляція Фактору 1 і 

Фактору 2 була 0,98 (p < 0,05), вказуючи на те, що високий середній початковий статус 

ситуативної тривожності відповідає більш швидкому середньому темпу росту протягом 

дослідження, згідно лінійного компоненту. Прогнозована кореляція Фактору 1 і Фактору 3 

була -0,89 (p < 0,05), яка свідчить про те, що високий середній початковий статус 

ситуативної тривожності пов’язаний з повільним темпом зростання, згідно квадратичного 

компоненту моделі зміни ситуативної тривожності. Розрахована, відповідно до моделі, 

кореляція між лінійним компонентом (Фактор 2) і квадратичним компонентом (Фактор 3) 

була -0,80 і свідчить про те, що більш високі середні рівні ситуативної тривоги, отримані 

згідно лінійному зростанню, були пов’язані з більш повільним її зниженням згідно 

квадратичному компоненту протягом дослідження. Іншими словами, ці кореляції вказують 

на те, що студенти з більш високим початковим рівнем ситуативної тривожності схильні до 

більш високого його зростання перед початком іспиту та більш повільного зниження в після 

екзаменаційний період. 

Таблиця 9.4 

Оцінки коваріацій між факторами моделі латентних змін ситуативної тривожності 

студентів 

Коваріації Оцінка 
Стандартна 

помилка 
Критичне відношення  P Мітка 

F1  F2 3,964 2,022 1,961 0,050 rF1F2 

F1  F3 -1,335 0,681 -1,962 0,050 rF1F3 

F2  F3 -0,400 1,348 -0,297 0,767 rF2F3 

 

Модифікована модель динаміки ситуативної тривожності доповнена змінною-

предиктором — Інтелектуально-особистісний потенціал. Її наочне зображення разом з 

оцінками параметрів наведено на рис. 9.2. Індекси відповідності моделі зростання 

ситуативної тривожності вибірковими даними свідчать про її адекватність. Мінімальне 

значення 2 = 7,311; df = 2; p = 0,525, CFI = 1,00, RMSEA = 0,000 з нижньою межею 90% 

двостороннього довірчого інтервалу 0,00 і верхньою — 0,073. 

 



 
Рис. 9.2. Модифікована модель латентного зростання ситуативної тривожності 

студентів в умовах екзаменаційного стресу. 

 

З моделі видно, що чим вищий рівень інтелектуально-особистісного потенціалу, тим 

нижчий початковий рівень ситуативної тривожності студентів перед іспитом ( = -0,47; 

p < 0,0001). Також студенти з високим рівнем інтелектуально-особистісного потенціалу 

характеризуються більш повільним середнім темпом зростання ситуативної тривожності ( = 

-0,89; p < 0,101) і більш швидким зниженням до початкового рівня ( = 0,80; p < 0,082). 

Модель дозволяє отримати математичне сподівання для ситуативної тривожності у 

студентів протягом кожного етапу вимірювання. Щоб отримати очікуване середнє 

ситуативної тривожності E(M), протягом кожного етапу вимірювання, у нас є наступне: 

E (Mt) = E (Mint) + E (Mslp) t + E (Mqdr) 
2

t 

E (M1) = 38,54 + 7,290 + -2,260 = 38,54 

E (M2) = 38,54 + 7,291 + -2,261 = 43,26 

E (M3) = 38,54 + 7,292 + -2,264 = 42,55 

E (M4) = 38,54 + 7,293 + -2,269 = 37,32 

Ці прогнозовані значення наведені на рис 9.3 і вони показують нелінійну тенденцію 

зростання ситуативної тривожності студентів протягом чотирьох «хвиль» виміру. 

 

 Рис. 9.5. Спостережувані і передбачені моделлю оцінки ситуативної тривожності у 

студентів 

 



Отже, завдяки реалізації схеми лонгітюдного дослідження було встановлено, що 

показник інтелектуально-особистісного потенціалу має значущий передбачуваний ефект 

відносно ситуативної тривожності студентів та її зміни на різних етапах екзаменаційного 

процесу. 

На основі розробленої структурної моделі ми отримали оцінки латентної змінної 

“інтелектуально-особистісний потенціал” у кожного випробуваного, що дозволило включити 

його в якості предиктора в латентну модель росту (LCM), яка прогнозує нелінійну динаміку 

стану тривожності студентів в умовах іспитів. Фактично було доведено регулюючий вплив 

інтелектуально-особистісного потенціалу на психічний стан студентів в умовах напруженої 

навчальної діяльності. 

Тема 10. Багаторівневі моделі 

Історія питання 

У цый лекції розглядаються моделі латентних змінних (LVM) з ієрархічною 

структурою. Термінологія, яка використовується в літературі по ієрархічним LVM, може 

збивати з пантелику не тому, що поняття особливо складні, а через непослідовне 

використання термінів. Тут будуть використовуватися терміни “фактор вищого порядку” і 

“бі-фактор” цілеспрямовано, так як їх використання більш узгоджені, ніж інші терміни. 

Всі моделі латентних змінних (LV), які розглядалися раніше, включали тільки 

латентні змінні, які безпосередньо впливають на індикаторні змінні. Розширенням цієї 

моделі є LVM більш високого порядку. Модель більш високого порядку визначає, що 

існують латентні змінні, які безпосередньо впливають на індикаторні змінні (так звані 

латентні змінні першого порядку [FOLV]), а також LV, які безпосередньо впливають на LV 

першого порядку (тобто LV другого порядку [SOLV]). 

Моделі більш високого порядку зазвичай застосовні, коли (а) є кілька (> 3) FOLV, які 

по суті коваріюють одна з одною, і (b) існує SOLV, який імовірно «враховує взаємозв'язок 

між FOLV. Типова модель більш високого порядку для даних про когнітивні здібності – це 

модель, в якій стверджується, що загальний інтелект SOLV (g) є єдиною причиною, по якій 

різні показники когнітивних здібностей, кожна з яких представляє собою FOLV, пов'язані 

одна з одною (див. малюнок 10.1a). 

 
Рис. 10.1а Модель вищого порядку 

 



У моделях більш високого порядку коваріація FOLV враховується за допомогою 

SOLV, який являє собою конструкцію більш високого порядку (тобто, що є загальним для 

всіх, FOLV). Отже, моделі вищого порядку розбивають FOLV на дві окремі частини: 

частина, яка пояснюється SOLV, і частина, яка не залежить від SOLV. Цю другу частину 

іноді називають конкретним фактором, але насправді це просто помилка, тобто частина 

дисперсії FOLV, що не пояснена SOLV. Специфічні чинники FOLV зазвичай не пов'язані з 

SOLV і між собою. 

У моделях вищого порядку вплив SOLV на маніфестні змінні (MV) опосередковується 

FOLV. Тобто SOLV мають опосередкований вплив на MV. Значення непрямого впливу 

SOLV на MV можна оцінити за допомогою правил відстеження. Зокрема, непрямий вплив 

розраховується шляхом множення навантаження на FOLV на завантаження FOLV на SOLV 

(наприклад, b  a на малюнку 10.1a). Точно так же вплив конкретного фактора на MV може 

бути обчислено шляхом множення навантаження на FOLV на стандартне відхилення 

конкретного коефіцієнта FOLV (наприклад, bd на малюнку 10.1a). Відношення SOLV, 

непрямого впливу до впливу конкретного фактора є однаковим для всіх індикаторних 

змінних для даного FOLV. Наприклад, на малюнку 10.1a: 

b  a / bd = с  a / сd 

Ідентифікація SOLV аналогічна ідентифікації з FOLV. Різниця полягає в тому, що 

унікальна інформація надходить не від маніфестних змінних, а від полів FOLV. Таким 

чином, три поля FOLV створюють 34/2 = 6 не надлишкових фрагментів інформації для 

оцінки трьох конкретних факторів (дисперсії помилок) і трьох навантажень (або двох 

навантажень) і однієї латентної дисперсії). Хоча весь LVM може бути перевизначений, 

частина моделі SOLV тільки що ідентифікована тільки з трьома FOLV. З чотирма FOLV є 

45/2 = 10 не надлишкових фрагментів інформації для оцінки чотирьох конкретних факторів 

і чотирьох навантажень, що робить перевизначення частини SOLV моделі. 

Альтернативою (фактично узагальненням) моделі більш високого порядку є бі-

факторна модель. Приклад показаний на малюнку 9.1b. бі-факторна модель визначає, що всі 

LV є FOLV, але деякі LV є загальними (тобто впливають на всі маніфестні змінні), а деякі є 

специфічними для домену (тобто впливають на частину маніфестних змінних). Крім того, всі 

FOLV визначені як не пов'язані одна з одною, що вказує на те, що доменні фактори не тільки 

незалежні один від одного, але також не залежать від загальної LV. 

Двохфакторні моделі зазвичай застосовні, коли: (а) існує загальний фактор, який 

передбачається для обліку ковариации між MV; (Б) існує кілька специфічних для предметної 

області LV, кожна з яких, як вважається, надає унікальний вплив, що виходить за рамки 

загальної LV; і (c) інтерес представляють до конкретних доменів LV, а також до загальних 

LV. 

Є деякі паралелі між моделями вищого порядку і бі-факторними. По-перше, 

інтерпретація загального LV бі-факторної моделі і SOLV моделей вищого порядку схожі. 

По-друге, специфічні фактори в моделі більш високого порядку аналогічні доменно-

залежним LV в бі-факторній моделі. По-третє, як в бі-факторних моделях, так і в моделях 

вищого порядку FOLV не пов'язані один з одним. 

Між цими двома моделями також є деякі суттєві відмінності. Відмінності в основному 

є наслідком того факту, що в бі-факторних моделях доменні LV повністю незалежні від 

загального LV, тоді як в режимі вищого порядку SOLV має прямий вплив на FOLV. Ця 

незалежність дає деякі результати для бі-факторної моделі, які неможливі з моделлю більш 



високого порядку. По-перше, бі-хфакторні моделі дозволяють безпосередньо дослідити 

взаємозв'язок між доменно-специфічними LVs і незалежними від загального LVs. Такі 

відносини не можуть бути вивчені безпосередньо в моделях більш високого порядку, 

оскільки FOLV не є незалежними від SOLV. По-друге, бі-факторні моделі можуть 

досліджувати, чи є специфічним для домену LV безпосереднє відношення до зовнішньої 

змінної, понад загальну LV. Знову ж таки, такі відносини не можуть бути вивчені 

безпосередньо в моделях більш високого порядку, тому що FOLV не є незалежними від 

SOLV. По-третє, бі-факторна модель дозволяє визначити потребу в LV для конкретної 

області, не впливаючи на загальний фактор. Наприклад, на малюнку 10.1, бі-факторна 

модель дозволила б вивчити питання про те, чи потрібен логічний аналіз (Gf) LV шляхом 

підгонки моделі до неї і моделі без неї. В обох моделях загальний LV, g, не змінюється. Таке 

порівняння було б неможливо з моделлю більш високого порядку, оскільки видалення Gf 

змінило б визначення g. 

 

Тема 11. Вступ до моделей латентного класу (сумішей) 

 Змінно- vs персоно-центрований аналіз 

 Аналіз латентного класу vs аналізу латентного профілю 

 Моделювання сумішей 

 Аналіз, орієнтований на особі 

 Структура даних про особу 

• Змінно-орієнтовані: кореляції між змінними викликають найбільший 

інтерес 

 Факторний аналіз 

 Структура серед стовпців 

 Прогнозування результатів 

• Особистісно орієнтовані: структура серед рядків викликає найбільший 

інтерес 

 Взаємозв’язки між окремими особистостями 

 Групування осіб на основі спільних характеристик 

 Виявлення якісно різних груп 

Структура даних 



 
Традиційні методи 

 К-засоби кластеризації 

 Ієрархічна кластеризація 

 Використання евклідової відстані 

 Відстань між особою та середнім кластером 

 Усі змінні повинні бути в одному масштабі 

 Тільки безперервні змінні 

 Залежать від початкових значень 

 Немає доступних статистиик відповідності 

 Залежно від вибірки 

 Не заснована на моделі 

 Не можна повторити 

 



Що таке моделювання суміші? 

• Моделювання "суміші" підгруп у межах сукупності 

• "Кінцева" кількість однорідних категорій. 

• Припускає, що популяція є сумішшю якісно різних груп людей 

• Визначено на основі подібності у моделях відповідей 

• Ви можете припустити, що ваша популяція складається з різних типів людей, 

сімей тощо. 

 Демографічні чи академічні фактори ризику часто виникають разом (діагностична 

коморбідність) 

• Аналіз латентного класу (LCA) та Латентно-профільний аналіз (LPA) – це 

особливі випадки моделей сумішей 

Термінологія 

• Спостережувана 

• Прогнозована(і) змінна  

• Латентна 

 
 

 

 

  Результат / Залежна змінна 

  Безперервна Категоріальна 

Спостережувані Безперервна Регресія Логістична регресія 

 Категоріальна ANOVA / Регресія Непараметричний (напр. хі-
квадрат) 

Латентні Безперервна Факторний аналіз Item Response Theory 

 Категоріальна Латентно-профільний аналіз Аналіз латентного класу 

 

 

Послідовність аналізу 

 Спочатку виберіть відповідний вимірювання: 

o Демографія 

o Результати вимірювань 

o Речі, які вас цікавлять 

 Виберіть програмне забезпечення 



o пакет poLCA в R. 

Оцінювання відповідності моделі 

* BIC, AIC (інформаційні критерії) 

 Для порівняння конкуруючих моделей 

 Шукайте найменше значення 

Ентропія 

 Вимір невизначеності класифікації 

 Діапазон від 0 і до , краще чим нижче 

Відносна ентропія 

 Діапазон від 0 до 1, вище вище 

Оцінювання відповідності моделі 

• Тест на коефіцієнт ймовірності 

 Проблемні через категоричну приховану змінну 

• (Vuong-)Lo-Mendel-Rubin тест на відношення ймовірності Ло-Менделя-Рубіна 

- Порівняє оціночну модель з моделлю з одним класом менше 

- p <0,05 вказує, що модель з більшою кількістю класів помітно підходить 

• Тест коефіцієнта ймовірності завантаження 

Тема 13. Планування розміру вибірки 

Однією з проблемою, з якою часто стикаються дослідники, що використовують  

моделювання структурних рівнянь, є визначення вимог до розміру вибірки. Досягнення в 

підходах до статистичного моделювання і в простоті використання відповідних програмних 

програм сприяли не тільки збільшенню числа досліджень, що використовують аналіз 

латентних змінних, але також ставлять питання про те, як оцінити необхідний розмір вибірки 

для тестування таких моделей. 

Однією з сильних сторін МСР є його гнучкість, яка дозволяє досліджувати складні 

асоціації, використовувати різні типи даних (наприклад, категоріальні, розмірні, цензуровані 

змінні) і порівняння між альтернативними моделями. Проте, ці особливості МСР також 

ускладнюють розробку загальних рекомендацій щодо вимог до розміру вибірки. В літературі 

представлені різні практичні правила щодо визначення розміру вибірки: 

 мінімальний розмір вибірки 100 або 200 (Boomsma, 1982, 1985),  

 10 спостережень на оціночний параметр (Bollen, 1989);  

 10 випадків на змінну (Nunnally, 1967).  

Такі правила проблематичні, тому що вони не залежать від моделі та можуть 

призвести до надмірно завищеними або заниженими вимогами до розміру вибірки. 

MacCallum et al. (1999) продемонстрували, що на точність оцінок параметрів і статистику 

відповідності моделі впливають такі характеристики моделі, як рівень спільності між 

змінними, розмір вибірки і ступінь детермінованості факторів. Все це призводить до 

сумнівів в застосуванні правила великого розміру вибірки до конкретної структурної моделі. 

Розмір вибірки 

При розгляді розміру вибірки, дослідники зазвичай віддають пріоритет досягненню 

адекватної статистичної потужності для спостереження істинних  відносин в даних.  

Статистична потужність – це ймовірність відхилення нульової гіпотези, коли вона 

помилкова; це ймовірність не зробити помилку типу II (тобто 1 – бета; див. Cohen, 1988).  

Потужність залежить: 



 обраного альфа-рівня (умовно, звичайно  = 0,05);  

 величини розміру ефекту; 

 розміру вибірки. 

Однак потужність – не єдине міркування при визначенні розміру вибірки, оскільки 

зсув в оцінках параметрів і стандартних помилок також мають значення.  

Зсув відноситься до умов, в яких оцінне значення параметра відрізняється від 

істинного значення популяції.  

Стандартна помилка також може бути упередженою, якщо вона занижена або 

завищена (що збільшує ризик помилок типу I і II відповідно). 

 Третій елемент МСР, на який впливає розмір вибірки, – це правильність рішення. 

Воно означає – чи достатньо випадків, щоб модель сходилася без неправильних рішень або 

неможливих оцінок параметрів.  

Моделі, засновані на більш великих вибірках, з великою кількістю показників на 

фактор і з більшими факторними навантаженнями  з більшою ймовірністю будуть сходитися 

правильно. 

Аналіз Монте-Карло для визначення розміру вибірки 

Були запропоновані три основні підходи до оцінки вимог до розміру вибірки в МСР:  

a) метод Satorra і Saris (1985), який оцінює потужність на основі параметра 

нецентральних (тобто кількості помилковою специфікації моделі); 

b) метод MacCallum, Browne і Sugawara (1996), заснований на здатності моделі 

отримувати середньоквадратичну помилку значення апроксимації, яка 

узгоджується з хорошою відповідністю моделі;  

c) метод моделювання Монте-Карло (Muthen & Muthen, 2002).  

За допомогою методу моделювання Монте-Карло зв’язки між змінними 

встановлюються користувачем на основі апріорних гіпотез. Зазначені асоціації схожі з 

оцінками сукупності істинних зв’язків між змінними. Потім генерується велика кількість 

наборів даних, що відповідають значенням сукупності; кожен окремий набір даних на 

кшталт зразком і заснований на певному користувачем кількості випадків. Потім гіпотетична 

модель оцінюється в згенерованих наборах даних, і кожна оцінка параметра усереднюється 

по моделюванню, щоб визначити, чи є вказана кількість випадків достатньою для 

відтворення значень сукупності і отримання статистично значущих оцінок параметрів. Цей 

підхід не враховує всю міць загальної моделі – він надає оцінки потужності і зміщення для 

окремих ефектів, що представляють інтерес (тобто навантаження окремих факторів, 

кореляцій або регресивних шляхів). Це важливо, оскільки дослідник може бути зацікавлений 

тільки в тому, щоб мати достатній розмір вибірки для окремих аспектів даної моделі. 

Додаткові подробиці і сценарій проведення аналізів Монте-Карло в MPlus можна знайти в 

Muthen і Muthen (2002). Також можна називають Пекстон, Курран, Боллен, Кірбі і Чен 

(2001), які надають корисне покрокове обговорення проведення аналізів Монте-Карло. 

Важливо розрізняти два всеосяжних підходи до використання аналізів Монте-Карло. 

Перший, називається проактивним. Він включає в себе проведення імітаційних досліджень 

гіпотетичної моделі з взаємозв'язками між змінними, вказаними на основі доступної 

дослідницької літератури. Другий підхід, так званий реактивний, включає в себе аналіз 

існуючих даних після того, як дослідження було завершено, щоб багаторазово оцінювати 

гіпотетичну модель, приймаючи повторні випадкові вибірки випадків з більшої вибірки.  

Модель підганяється в кожної підвибірки, а отримані в результаті оцінки параметрів і 



статистика підбору потім перевіряються за всіма випадковими вибірками. Перший підхід є 

перспективним, заснованим на теорії та відповідній літературі. Останній підхід є 

спеціальним методом, який обмежений якістю існуючих даних і може привести до 

необґрунтованої впевненості в стабільності результатів або придатності вибірки для 

запланованих аналізів. 


