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Мета роботи: опанувати техніку розрахунків критерію згоди хі-квадрат

Вступні зауваження

Такі параметри, як середнє та стандартне відхилення, є 

найпоширенішим способом опису сукупності, але є ситуації, коли у 

дослідника виникають питання щодо пропорцій чи відносних частот 

для розподілу. Наприклад:

o Як кількість жінок-психологів співвідноситься з кількістю чоловіків за 

професією?

o Якому з трьох безалкогольних напоїв віддають перевагу більшість 

українців?

o Протягом останніх 5 років відбулася значна зміна частки студентів 

університетів, які обирають технічні спеціальності?

Відмітимо, що кожен із попередніх прикладів задає питання про 

пропорції в сукупності. Зокрема, дослідник не вимірює числовий бал 

для кожної людини. Натомість він просто класифікує людей за 

категоріями, і хоче знати, яка частка сукупності в кожній категорії. Хі-

квадрат (критерій згоди) спеціально розроблений для відповіді на 

такий тип питань.



ВИЗНАЧЕННЯ

Критерій згоди хі-квадрат використовує вибіркові дані для

перевірки гіпотез про форму або пропорції розподілу

популяції. Тест визначає, наскільки добре отримані

пропорції вибірки відповідають пропорціям популяції,

зазначеним в нульовій гіпотезі.

Для тесту хі-квадрат, нульова гіпотеза вказує частку (або 

відсоток) популяції в кожній категорії. Наприклад, гіпотеза може 

стверджувати, що 20% всіх психологів – чоловіки, а 80% – жінки. 

Найпростіший спосіб представити цю гіпотезу – помістити гіпотетичні 

пропорції в ряд блоків, що представляють шкалу вимірювання:

Хоча цілком можливо, що дослідник міг вибрати будь-які 

пропорції для нульової гіпотези, зазвичай є якесь чітко визначене 

обґрунтування для формулювання нульової гіпотези. Зазвичай H0

потрапляє в одну з наступних категорій:

Чоловіки Жінки

H0: 20% 80%



Зазвичай H0 потрапляє в одну з наступних категорій:

1. Немає переваг, пропорції рівні. Нульова гіпотеза часто 

стверджує, що немає ніякої переваги серед різних категорій. В 

цьому випадку H0 стверджує, що популяція ділиться порівну між 

категоріями.

Гіпотеза про відсутність переваг використовується в ситуаціях, 

коли дослідник хоче визначити, чи є які-небудь переваги між 

категоріями, або відрізняються пропорції від однієї категорії до іншої.

2. Немає відмінності від відомої популяції. Нульова гіпотеза може 

стверджувати, що пропорції для однієї популяції не відрізняються 

від пропорцій, які, як відомо, існують для іншої популяції.

Гіпотеза про різницю використовується, коли конкретний розподіл 

популяції вже відомий. Наприклад, досліднику може бути відомим 

розподіл з більш раннього часу, і питання полягає в тому, чи 

відбулася якась зміна в пропорціях.



Дані для тесту узгодженості

Дані для тесту хі-квадрат дуже прості. Дослідник просто вибирає 

вибірку з n осіб і підраховує їх кількість в кожній категорії. Результуючі 

значення називаються спостережуваними частотами. Символ для 

спостережуваної частоти – fo. 

Зверніть увагу, що спостережувані частоти складаються в 

загальний розмір вибірки: fo = n.

ВИЗНАЧЕННЯ
Спостережувана частота – це число людей з вибірки, які 

класифіковані в певну категорію. Кожна людина 

зараховується до однієї і тільки однієї категорії.



Очікувані частоти. Загальна мета критерію хі-квадрат для 

перевірки узгодженості полягає в порівнянні даних (спостережуваних 

частот) з нульовою гіпотезою. Завдання полягає в тому, щоб 

визначити, наскільки добре дані відповідають розподілу, вказаному в 

H0 – звідси і назва: критерій згоди.

Першим кроком в тесті хі-квадрат є побудова гіпотетичної 

вибірки, яка показує, як буде виглядати розподіл вибірки, якщо він 

буде в повній відповідності з пропорціями, вказаними в нульовій 

гіпотезі. Наприклад, припустимо що нульова гіпотеза свідчить, що 

популяція розподілена за трьома категоріями з наступними 

пропорціями:

Якщо ця гіпотеза вірна, то яким буде очікуваний розподіл за 

трьома категоріями випадкової вибірка з n = 40 осіб? Для цього 

прикладу ви очікуєте

35% з 40 = 0,35 (40) = 14 осіб в категорії A

50% з 40 = 0,50 (40) = 20 осіб в категорії Б

15% з 40 = 0,15 (40) = 6 осіб в категорії В

Категорія А Категорія Б Категорія В

H0: 35% 50% 15%



Значення частоти, передбачені з нульової гіпотези, називаються 

очікуваними частотами. Символ для очікуваної частоти – fe, а 

очікувана частота для кожної категорії обчислюється як

очікувана частота = fe = pn

де p – частка, зазначена в нульовій гіпотезі, а n – розмір вибірки.

Слід відзначити, що очікувані частоти розраховуються як 

гіпотетичні значення і отримані числа можуть бути десятковими або 

дробовими. Спостережувані частоти, з іншого боку, завжди 

представляють реальних індивідуумів і завжди є цілими числами.

ВИЗНАЧЕННЯ

Очікувана частота для кожної категорії – це значення частоти, яке

прогнозується виходячи з пропорцій в нульовій гіпотезі і розміру

вибірки (n). Очікувані частоти визначають ідеальний, гіпотетичний

розподіл вибірки, який був би отриманий, якби пропорції вибірки

були в повній відповідності з пропорціями, вказаними в нульовій

гіпотезі.



Статистика Хі-квадрат

Загальна мета будь-якої перевірки гіпотези полягає в тому, щоб 

визначити, чи підтверджують вибіркові дані гіпотезу щодо популяції, 

чи спростовують її. У тесті хі-квадрат вибірка виражається у вигляді 

набору спостережуваних частот (значень fo), а нульова гіпотеза 

використовується для генерації набору очікуваних частот (значень fe). 

Статистика хі-квадрат просто вимірює, наскільки добре дані (fo) 

відповідають гіпотезі (fe). Символ для статистики хі-квадрат – 2. 

Формула для статистики хі-квадрат:

хі−квадрат=𝜒2 = 
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

2

𝑓𝑒

Як видно з формули, значення хі-квадрат обчислюється за 

допомогою наступних кроків:

1. Знайти різницю між fo (дані) і fe (гіпотеза) для кожної категорії.

2. Звести різницю в квадрат. Це гарантує, що всі значення 

будуть позитивними.

3. Розділити квадрат різниці на fe.

4. Скласти значення з усіх категорій.



Хі-квадрат розподіл і ступені свободи

З формули хі-квадрат зрозуміло, що числове значення хі-

квадрат є мірою невідповідності між частотами, що спостерігаються, 

(даними) і очікуваними частотами (H0). Як завжди, дані вибірки не 

повинні забезпечувати абсолютно точне представлення популяції. В 

цьому випадку пропорції або спостережувані частоти в вибірці не 

повинні бути точно рівними пропорціями в популяції. Таким чином, 

якщо є невеликі розбіжності між значеннями fo і fe, ми отримуємо 

невелике значення для хі-квадрата і робимо висновок, що між даними 

і гіпотезою є гарна відповідність (не вдається відхилити H0). Однак 

при наявності великих розбіжностей між fo і fe ми отримуємо велике 

значення для хі-квадрат і робимо висновок, що дані не відповідають 

гіпотезі (відхиляємо H0). Щоб вирішити, чи є конкретне значення хі-

квадрат “великим” або “маленьким”, ми повинні звернутися до 

розподілу хі-квадрат.

Технічно, кожен конкретний розподіл хі-квадрат визначається 

ступенями свободи (df), а не кількістю категорій. Для тесту на 

придатність підходять ступеня свободи

df = C – 1

де С – кількість категорій.



Розташування критичної області для тесту хі-квадрат
Згадаємо, що велике значення для статистики хі-квадрат вказує на 

велику розбіжність між даними і гіпотезою, і передбачає, що ми відкидаємо H0. 

Щоб визначити, чи є конкретне значення хі-квадрат значно більшим, ви 

повинні звернутися до таблиці, названій Розподіл хі-квадрат. ЇЇ частина 

показана нижче.

У першому стовпчику перераховані значення df для тесту хі-квадрат, а в 

інших заголовках стовпців вказані пропорції (альфа-рівні) в крайньому 

правому хвості розподілу. Числа в середині таблиці є критичними значеннями 

хі-квадрат. Наприклад, з таблиці видно, що, коли нульова гіпотеза вірна і df = 

3, тільки 5% (0,05) значень хі-квадрат перевищують 7,81, і тільки 1% (0,01) 

більше 11,34. Таким чином, при df = 3 будь-яке значення хі-квадрат більше 

7,81 має ймовірність p < 0,05, а будь-яке значення більше 11,34 має 

ймовірність p < 0,01.

df
Частка в критичній області

0.10 0.05 0.025 0.01 0.005

1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88

2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60

3 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84

4 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86

5 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75

6 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55

7 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28

8 13.36 15.51 17.53 20.09 21.96

9 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59



Приклад тесту хі-квадрат

Психологи використовують різні ігри, щоб показати, як поведінка людини 

співвідноситься з оптимальною поведінкою. Розглянемо наявність чи 

відсутність оптимальної поведінки в дитячій грі «камінь / ножиці / папір» (КНП). 

В цій грі кожен з двох гравців «викидає» знак. Кулак представляє камінь, 

плоска рука представляє папір, а два пальці – ножиці.

Переможець визначається за правилами:

o камінь перемагає ножиці (камінь затупляє ножиці)

o ножиці перемагають папір (ножиці розрізають папір)

o папір перемагає камінь (папір загортає камінь)

o нічия, якщо у всіх гравців одночасно показаний однаковий знак.

Очевидно, що в цій грі оптимальна стратегія – бути абсолютно 

непередбачуваним і викидати кожен символ однаково часто. Крім того, кожен 

кидок повинен бути незалежним від інших, щоб інший гравець не міг 

передбачити наступний кидок.

Припустимо, психолог спостерігав за групою 75 дітей, які грають у КНП, та 

записував кількість кидків кожного знаку в довільному обраному випробуванні. 

Він вирішив спостерігати по одній відповіді від кожного випробування, щоб 

уникнути питання незалежності вибору. Наступні дані показують, скільки дітей 

викинули кожен з трьох знаків:

Камінь Ножиці Папір

32 20 23



Перевірка гіпотези полягає в наступному: чи є які-небудь 

переваги у викиданні одного з трьох можливих знаків. Або, чи 

викидається будь-який із знаків частіше (або рідше), ніж можна було 

б очікувати випадково?

Крок 1. Сформулювати гіпотези і вибрати альфа-рівень. 

Гіпотези можуть бути сформульовані наступним чином:

H0: У загальній популяції немає переваги вибору того або 

іншого знаку. Таким чином, три можливі знаки вибираються 

однаково часто, і розподіл популяції має наступні пропорції:

H1: В загальній популяції один або кілька знаків переважний за 

всі інші.

Використаємо  = 0,05.

Крок 2. Знайти критичну область. Для цього прикладу значення 

для ступенів свободи:

df = C – 1 = 3  – 1 = 2

Для df = 2 і  = 0,05 таблиця критичних значень для хі-квадрат 

вказує, що критичне значення 2 має значення 5,99.

Камінь Ножиці Папір

33,3% 33,3% 33,3%



Крок 3. Розрахувати статистику хі-квадрат. Розрахунок хі-

квадрат – двоетапний процес. Спочатку слід обчислити очікувані 

частоти з H0, а потім обчислити значення статистики хі-квадрат. У 

цьому прикладі нульова гіпотеза вказує, що третина популяції 

(р = 33,3%) буде належати до кожної з трьох категорій. Відповідно 

до цієї гіпотези, ми повинні очікувати, що третина вибірки буде в 

кожній категорії. При вибірці з n = 75 осіб очікувана частота для 

кожної категорії:

fe = pn = 1/3(75) = 25

Спостережувані частоти і очікувані частоти представлені в 

таблиці 

Використовуючи ці значення, тепер можна обчислити статистику хі-

квадрат.

Камінь Ножиці Папір

Спостережувані частоти 32 20 23

Очікувані частоти 25 25 25



Використовуючи ці значення, тепер можна обчислити 

статистику хі-квадрат.

𝜒2 =  
𝑓𝑜−𝑓𝑒

2

𝑓𝑒

=
32 − 25 2

25
+
20 − 25 2

25
+
23 − 25 2

25

=
49

25
+
25

25
+
4

25

=
49

25
+
25

25
+
4

25
= 1,96 + 1 + 0,16
= 3,22

Крок 4. Сформулювати рішення та висновок. Отримане 

значення хі-квадрат знаходиться за межами критичної області. Тому 

H0 не відхиляється, і у дослідника немає підстав сумніватися, що 

спостережувані гравці з однаковою ймовірністю викинули кожен 

знак.



Звіт про результати тесту хі-квадрат

Формат повідомлення статистичного звіту про результат хі-

квадрат для вище наведеного прикладу  можу бути наступним:

Учасники не показали значущих переваг у виборі з трьох 

знаків у грі «камінь / ножиці / папір», 2(2, n = 75) = 3,22, р > 0,05.

Зверніть увагу, що ступінь свободи вказаний в дужках після 

символу хі-квадрат. Там же вказаний і розмір вибірки (n). Ця 

додаткова інформація важлива, оскільки значення ступеня свободи 

засноване на кількості категорій (C), а не на розмірі вибірки. Також 

подано обчислене значення хі-квадрата, а потім ймовірність того, 

що була допущена помилка типу I. Оскільки ми отримали вельми 

ймовірне значення для статистики хі-квадрат, вірогідність 

повідомляється як більша, ніж альфа-рівень.



Завдання. Психолог, який вивчає мистецтво, вибрав

абстрактну картину, яка не мала очевидного верху або низу.

Вішалки були розміщені на картині так, щоб її можна було повісити

будь-якою з чотирьох сторін зверху. Картина була показана вибірці з

n = 50 учасників, і кожного попросили повісити картину в правильній

орієнтації. Наступні дані показують, скільки людей вибрало кожну з

чотирьох сторін для розміщення зверху:

Питання щодо перевірки гіпотези полягає в тому, чи є які-небудь

переваги серед чотирьох можливих орієнтацій. Чи вибирається

будь-яка з орієнтацій частіше (або рідше), ніж можна було б

очікувати випадково?

Зверху

(правильно)

Догори дном Лівою

стороною вгору

Правою стороною 

вгору

18 17 7 8


