
Лекція 6-7. 

Регресійний аналіз 



1. Лінійна регресія 

2. Множинна лінійна регресія 

 



Регресійний аналіз – кількісне  уявлення зв’язку або залежності між 

залежною змінною  (відгуком) і незалежної / незалежними 

змінними(предикторами). 

 

Регресійний аналіз використовується з двох причин : 

 

1) опис залежності між змінними допомагає встановити наявність 

можливого причинного зв’язку; 

2) для встановлення предиктора для залежної змінної, так як 

рівняння регрессії дозволяє прогнозувати  значения залежної 

змінної за значеннями незалежних змінних: виявлення 

закономірності, яка зображена у вигляді рівняння регресії. 



Формула щастя котиків 

      Очевидно, що кожен подертий диван робить котиків набагато 

щасливіше, ніж чергове збільшення пайків. Ця різниця 

математично описується за допомогою коефіцієнту b1.  



 Коефіцієнт b1 визначається як тангенс кута між лінією котиків і осі x. 

Чим більше цей коефіцієнт, тим сильніше зростає рівень щастя від 

кожної нової порції.  

 Друга величина, яка може описувати пряму, називається b0. Вона 

показує, наскільки щасливі котики, якщо їх зовсім не годувати.  





      Реальні взаємозв'язкі мало схожі на пряму лінію. Найчастіше вони 

нагадують собою огірок, а в занедбаних випадках - авокадо. Але 

описувати такі речі досить складно, тому статистиками був 

розроблений спеціальний метод, який дозволяє підібрати таку пряму, 

яка змогла б замінити цей овоч з мінімальними втратами даних. Цей 

метод називається регресійним аналізом  



Метод найменших квадратів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2




Естонський  дослідник Я. Мікк, вивчаючи складнощі 
розуміння тексту, встановив «формулу читання», яка 
представляє собою множинну лінійну регресію: 

 

 

  — оцінка труднощів у розумінні тексту, де  

х1 - довжина самостійних речень у кількості друкованих 
знаків, 

х2 - процент різноманітних незнайомих слів, 

х3  - абстрактність повторюваних понять, які виступають 
іменниками. 



Лінійну регресію можна зобразити рівнянням прямої лінії: 

Y = b1 · X + с, де:  

Y – значення ознаки по лінії регресії, тобто теоретичні 

значення, 

b1 – кутовий коефіцієнт регресії, 

X – значення ознаки-фактору (предиктора), 

с – вільний член, константа. 

 

Якщо незалежна змінна одна, то регресія називається парною. 

Найпростіша парна регресійна модель – лінійна. 

 



Приклад: залежність  

агресивності 

у спортсменів  

від фрустрації 



H (в SPSS, R - в Statistica) – це коефіцієнт кореляції між 

залежною і незалежною змінними (r = 0,418),  

R-квадрат – коефіцієнт детермінації (R² = 0,174). 

R² визначає долю варіації однієї зі змінних, яка пояснюється 

варіацією іншої змінної.  

В данному випадку R² =0,174, тобто доля варіації агресивності 

пояснюється варіацією фрустрації на 17%, або 17% мінливості в 

агресивності можуть бути пояснені відмінністю у фрустрації серед 

спортсменів. Інші 83% пояснюються впливом інших чинників. 



Y = b1 · X + с, b1 – нестандартизований коефіцієнт В, с – константа  

«Агресивність» = 0,522 · «Фрустрація» + 24,721. 

У рівнянні можуть бути прийняті тільки ті регресійні коефіцієнти, які є 

статистично значущими (критерій t-Стьюдента). Стандартизовані 

коефіцієнти регресії (Бета) - показники внеску кожної змінної у 

регресійну модель. У парній регресії стандартизований коефіцієнт – 

коефіцієнт кореляції між залежною і незалежною змінними. 



Загальне призначення множинної регресії (Pearson, 1908) - 

аналіз зв’язку між декількома незалежними змінними 

(регресорами або предикторами) і залежною змінною 

(відгуком).  

 

Множинна регресія дозволяє досліднику задати питання: «що 

виступає кращим предикатом для...». Наприклад, які 

індивідуальні якості дозволяють краще передбачити 

ступінть соціальної адаптації індивіда. Термін "множинна" 

вказує на наявність декількох предикторів або регресорів, 

які використовуються у моделі: 

 

Y = b1·X1 + b2·X2 + b3·X3 +…+ bk·Xk + с 



 При розрахунках оцінок параметрів регресійної моделі 

застосовується метод найменьших квадратів. 

 В умовах нормального розподілу помилок оцінки параметрів 

моделі, побудованих методом найменьших квадратів, 

виявляються оптимальными. Якщо розподіл помилок 

відрізняється від нормального, то якість оптимальності може 

бути втрачено. 

 



Приклад: залежність агресивності у спортсменів від фрустрації 

і тривожності 

«Агресивність» = b1 ·«Фрустрація» + b2 · «Тривожність» + c, 

де: 

b1 – кутовий коефіцієнт регресії, 

b2 – кутовий коефіцієнт регресії, 

c – вільний член (константа). 



    H – коефіцієнт множинної кореляції між залежною і 

навпаки незалежною змінною (0,464), а R-квадрат  - 

коефіцієнт множинної детермінації (R² = 0,215). Він визначає 

частку варіції однієї зі змінних, яка пояснюється варіацією 

інших змінних, тобто доля варіації агресивності пояснюється 

варіацією тривожності і фрустрації на 22%. Інші 78% 

пояснюються впливом інших факторів. 



   Multiple R – коефіцієнт множинної кореляції. Може 

приймати значення від 0 до 1 і характеризує щільність 

лінійного зв’язку між залежною і усіма незалежними 

змінними.  



 Коефіцієнт детермінації R² вимірює частку розкиду відносно 

середнього значення, яку «пояснює» побудована регресія.  

    Значення R² виступає індикатором ступеню підгонки моделі до 

даних. Чим ближче коефіцієнт детерминації до 1, тим краще 

регресія «пояснює» залежність в даних. 

 Значення коефицієнту детерминації R² збільшується зі зростом 

числа змінних у регрессії, що не означає покращення якості 

передбачення. Тому для оцінки якості підгонки регресійної моделі 

до спостережуваних значень вводиться скоригований (adjusted) 

коефіцієнт детермінації.  

    Різні регрессії (з різним набіром змінних) можна порівнювати по 

цьому коефіцієнту й прийняти той варіант регрессії, для якого він 

є  максимальним. 



http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/GlossaryTwo/C/CoefficientofDeter
mination.htm 

 

Інколи показникам щільності зв’язку можна дати якісну оцінку 
(шкала Чеддока): 

 0,1-0,3 – Слабка 

 0,3-0,5 – Помірна 

 0,5-0,7 – Помітна 

 0,7-0,9 – Висока 

 0,9-0,99 – Вельми висока 

 

     Функціональний зв’язок виникає при значенні рівному 1, а 
відстуність зв’язку - 0.   

     При значеннях показників щільності зв’язку менше 0,7 величина 
коефіцієнта детермінації завжди буде нижча 50%. Це означає, 
що на долю варіації факторних ознак доводиться менша 
частина  у порівнянні з  іншими  неврахованими в моделі 
чинниками, що впливають на зміну результатів показника. 
Побудовані за таких умов регресійні моделі мають низьке 
практичне значення.  

http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/GlossaryTwo/C/CoefficientofDetermination.htm
http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/GlossaryTwo/C/CoefficientofDetermination.htm


     Значення критерію F-Фішера дорівнює 12,735,  

     його p-рівень значущості – 0,000.  

    Це означає, що коефіцієнт множинної кореляції між 

залежною і двома незалежними змінними статистично 

значущий  і модель регресії може бути змістовно 

інтерпритована. 

 



 

 

 

 

У таблиці – стандартизовані коефіцієнти  регресії (Бета) – 0,276 і 

0,229, значення критерію  t-Стьюдента (2,195 и 1,824) і рівні 

значущості (0,031 и 0,071).  

Регресійний коефіцієнт, який демонструє внесок фрустрації у 

мінливість агресивності, статистично не є важливим (p = 0,071 > 

0,05)  може бути виключений з моделі. Лінійне рівняння приймає 

від парної регрессії: «Агресивність» = 0,320 · «Тривожність» + 

19,432. 

 



 Бета-коефіцієнти β - це коефіцієнти, які вийдуть, якщо 

заздалегідь стандартизувати усі змінні до середнього 0 і 

стандартного відхилення 1. Таким чином, величина цих 

Бета-коефіцієнтів дозволяє порівняти відносний внесок 

кожної незалежної змінної у передбачення залежної 

змінної.  



(Нормальність залишків!) 



Часткова кореляція 
 

    Часткова кореляція - аналіз взаємозв’язку між двома 
величинами при фіксованих значеннях інших величин.  

 Часткова кореляція – кореляція між двома змінними, коли 

одна або більше з залишених змінних втримуються на 

постійному рівні. Часткова кореляція презентує самостійний 

внесок відповідної незалежної змінної у передбачення 

залежної змінної.  

 В ідеальній регресійній моделі незалежні змінні взагалі не 

корелюють одна з одною. Якщо дві незалежні змінні сильно 

корельовані з відгуком і одна з одною, то достатньо додати у 

рівняння тільки одну з них. Зазвичай додають ту змінну, значення 

якої легше й дешевше поміряти.  



Приклад: у групи спортсменів виміряли результат по 

стрибкам у довжину (Х), масу тіла (Y) і силу м’язів 

нижніх кінцівок (Z). Розрахували коефіцієнти лінійної  

кореляції: XY=0,78, XZ=0,89, YZ=0,95. 

      



Уявімо, що дослідника цікавить "чиста" кореляція між результатами 
по стрибкам в довжину і масою тіла, виключаючи вплив на цей 
взаємозв’язок сили м’язів нижніх кінцівок випробуваних.  

 

 

 

 

 

Негативне значення частного коефіцієнту кореляції  свідчить про 
те, що при інших рівних умовах (однаковій силі м’язів нижніх 
кінцівок) спортсмени з більшою масою тіла стрибали б гірше. 

 

Частні коефіцієнти на основі стандартизированих коефіцієнтов 
регресії (бета-коефіцієнтів) дають міру щільності зв’язку 
кожного предиктора з показником (результатом) у чистому 
вигляді.  

 



Аналіз залишків* 

 

Дослідження залишків  припускають перевірку наявності наступних 

п’яти передумов МНК: 

1) випадковий характер залишків; 

2) нульова середня величина залишків, незалежна від  х; 

3) гомоскедастичність – дисперсія кожного відхилення ε, однакова 

для всіх значень х; 

4) відстутність автокореляції залишків – значення 

залишків  розподілені незалежно один від одного; 

5) залишки підкорюються нормальному розподілу. 

 

На практичних заняттях будемо перевіряти передумову 5) 

*https://studopedia.ru/2_45034_avtokorrelyatsiya-v-ostatkah-kriteriy-darbina-

uotsona.html 



Predicted vs. Residual Scores

Dependent variable: ШСБ
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1) випадковий характер залишків 



залишки не випадкові 

залишки  не мають 

постійної дисперсії  

залишки носять 
систематичний 
характер  

     В цих випадках необхідно або застосовувати 

іншу функцію, або вводити додаткову 

інформацію і заново будувати рівняння регресії 

до тих пір, доки залишки не будуть випадковими 

величинам 



2) будується  графік залежності випадкових залишків  від факторів, 

включених в регресію. Якщо залишки на графіку розташовані у 

вигляді горизонтальної смуги, то вони незалежні від значень х    

Raw residuals vs. связан

Raw residuals = 0,0000 + 0,0000 * связан

Correlation: r = ,68E-8
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3) потрібно, щоб дисперсія залишків була гомоскедастичною. Це 
означає, що для кожного значення фактору залишки мають 
однакову дисперсію. Наявність гетероскедастичності можна 
наочно бачити з поля кореляції і по графіку залежності залишків від 
теоретичних значень результативної ознаки : 



4) перевірка  на наявність автокореляції залишків 

 

    Важливою предумовою побудови якісної регресійної моделі по 

МНК (методу найменших квадратів) є незалежність значень 

випадкових відхилень від значень відхилень у всіх інших 

спостереженнях. Це гарантує відсутність корелювання між будь-

якими відхиленнями і, зокрема, між сусідніми відхиленнями. 



 Для анализу корелювання відхилень використовують 

статистику Дарбіна-Уотсона  

 Автокореляція відсутня, якщо виконується наступна умова : 

d1 < DW и d2 < DW < 4 - d2 

 Критичні значення d1 і d2 визначаються на основі спеціальних 

таблиць для необхідного рівня значущості α, числа 

спостережень  n и кількість пояснюючих змінних (регресорів) m.   

 Не звертаючись до таблиць, можна користуватися приблизним 

правилом і вважати, що автокореляція залишків  відсутня, якщо 

1.5 < DW < 2.5 



5) нормальний розподіл залишків 

 
Normal Probability Plot of Residuals
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           Припущення, обмеження і обговорення 

практичних питань 

www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html  

Припущення лінійності. Припускається, що зв’язок між 

змінними є лінійним. На практиці це припущення, в сутності, 

ніколи не може бути підтверджено; на щастя, процедури 

множинного регресійного аналізу у незначній мірі  схильні до 

впливу малих відхилень від цього припущення. Але завжди має 

смисл подивитися на двовимірні діаграми розсіювання змінних, 

що представляють інтерес. Якщо нелінійність зв’язку очевидна, 

то можна роздивитися або перетворення змінних або явно 

допустити включення нелінейних членів.  



Припущення нормальності. В множинній регресії 

передбачається, що залишки (передбачені значення мінус ті, що 

спостерігаються) розподілені нормально (тобто підкорються закону 

нормального розподілення). І знову, хоча більшість тестів (в 

особливості F-тест) досить робастні (стійкі) по відношенню до 

відхилень від цього припущення, завжди, перш ніж зробити остаточні 

висновки, варто розглянути розподіл залишків. Можна побудувати 

гістограми або нормальні ймовірні графіки залишків для візуального 

аналізу їх розподілу. 

 

Нормальний ймовірний графік залишків наглядно показує 

наявність або відсутність великих відхилень від висловлених 

припущень (Стандартний регресійний аналіз у STATISTICA: 

http://www.statosphere.ru/blog/115-stat-regress.html) 

 



Обмеження. Основне концептуальне обмеження всіх методів 

регресійного аналізу полягає в тому, що вони дозволяють виявити 

тільки числові залежності, а не ті причинні  (causal) зв’язки, що 

лежать в іх основі.  

Наприклад, можна виявити сильний позитивний зв’язок (кореляцію) 

між руйнуваннями, викликаними пожежею, і числом пожежників, 

що берутьучасть у боротьбі з вогнем. 

 Чи варто робити висновок, що пожежники визивають руйнування?  

Звичайно, найбільш ймовірне пояснення цієї кореляції полягає в 

тому, що розмір пожежи (зовнішня змінна, яку забули включити у 

дослідження) впливає як на масштаб руйнувань, так і на 

залучення певної кількості пожежників (тобто чим більша пожежа, 

тим більша кількість пожежників визивається на його гасіння).  

     Хоча цей приклад доволі прозорий, в реальності при дослідженні 

кореляції альтернативні причинні пояснення часто навіть не 

розглядаються. 



    Вибір кількості змінних. Множинна регресія представляє 

користовачу «спокусу» включити у якості предикторів всі змінні, які 

тільки можна, у надії, що деякі з них виявляться значущими.  

     Проблема також виникає, коли число спостережень є відносно 

малим. Інтуїтивно ясно, що навряд чи можна робити висновки з 

аналізу опитувальника із 100 пунктів на основі 10 відповідей 

респондентів. Більшість авторів радить використовувати, 

принаймні,  від 10 до 20 спостережень (респондентів) на одну 

змінну, в іншому випадку оцінки регресійної лінії будуть, ймовірно, 

не дуже надійними і, скоріше за все, невідтворюваними для 

бажаючих повторити це дослідження. 

 Принцип парсимонії: по відношенню до регресорів - чим їх 

меньше, тим краще. Другий регресор буде дозволяти пояснювати 

трішки більше, але дуже часто це призводить до того, що наше 

розуміння затуманюється.  

 



Принцип здорового глузду:  

регресор повинен мати логічні взаємовідносини з 

залежною змінною,  

крім статистичних взаємовідносин  



Найкращі регресійні моделі 

 Пошук найкращої регресійної моделі – мистецтво, у якого немає 

рецептів. З одного боку, для отримання надійних прогнозів значень 

відгуку y  у модель можна включати якомога більше незалежних 

змінних. З іншого боку, із збільшенням їх числа зростає дисперсія 

прогнозу і збільшується  витратність дослідження.  

Деякі загальні вимоги до регресійних моделей: 

 Регресійна модель повинна пояснити не меньше 80 % варіації 
залежної змінної, тобто R2>0,8 (що в психологічних дослідженнях 
досягається дуже рідко) 

 Чим меньша сума квадратів залишків, тим меньше стандартна 
помилка оцінки, і чим більше R2, тим краще рівняння регресії. 

 Коефіцієнти рівняння регресії і його вільний член повинні бути 
значущими на рівні 0,05. 

 Залишки від регресії повинні бути без помітної автокореляції 
(r<0,3), нормально розподілені і без систематичної складової. 

Поняття  «найкраща регресійна модель» є суб’єктивним, так як немає 
жодної єдиної статистичної процедури для вибору відповідної 

підмножини незалежних змінних . 



Додаткові ресурси 

 http://www.statcats.ru/2016/05/blog-post_10.html 

 https://rabota-psy.livejournal.com/347712.html 

 http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html 

 http://iskunstvo.info/materials/history/2/inf/regr.htm 
 https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-

psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz 
(Наследов А.Д.) 

 Оглядова презентація http://www.myshared.ru/slide/764056/ 

 http://www.myshared.ru/slide/616696/ 

 http://pubhealth.spb.ru/SASDIST/MLR.htm 

 Для просунутих : 
http://forum.disser.ru/index.php?showtopic=2439 

 

 

http://www.statcats.ru/2016/05/blog-post_10.html
http://www.statcats.ru/2016/05/blog-post_10.html
http://www.statcats.ru/2016/05/blog-post_10.html
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stmulreg.html
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
https://ru.coursera.org/learn/matematicheskiye-metody-v-psikhologii/lecture/l00c0/vidieo-7-4-mnozhiestviennyi-rieghriessionnyi-analiz
http://www.myshared.ru/slide/764056/
http://www.myshared.ru/slide/616696/
http://pubhealth.spb.ru/SASDIST/MLR.htm
http://forum.disser.ru/index.php?showtopic=2439

