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Лекція: РІВЕНЬ СТАТИСТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ 

Статистична значимість (Significant level, скорочено Sig.), Або р-рівень 

значущості (р-level), – основний результат перевірки статистичної гіпотези. 

Говорячи технічною мовою, це ймовірність отримання даного результату 

вибіркового дослідження за умови, що насправді для генеральної сукупності 

вірна нульова статистична гіпотеза – тобто зв’язку немає. Інакше кажучи, це 

ймовірність того, що виявлена зв’язок носить випадковий характер, а не є 

властивістю сукупності. Саме статистична значимість, р-рівень значущості є 

кількісною оцінкою надійності зв’язку: чим менше ця вірогідність, тим 

надійніше зв’язок. 

Припустимо, при порівнянні двох вибіркових середніх було отримано значення 

рівня статистичної значущості р = 0,05. Це означає, що перевірка статистичної 

гіпотези про рівність середніх у генеральній сукупності показала, що якщо вона 

вірна, то ймовірність випадкового появи виявлених відмінностей становить не 

більше 5%. Інакше кажучи, якби дві вибірки багаторазово витягали з однієї і тієї 

ж генеральної сукупності, то в 1 з 20 випадків виявлялося б таку ж або більшу 

різницю між середніми цих вибірок. Тобто існує 5% -ва ймовірність того, що 

виявлені відмінності носять випадковий характер, а не є властивістю 

сукупності. 

Відносно наукової гіпотези рівень статистичної значущості – це кількісний 

показник ступеня недовіри до висновку про наявність зв’язку, обчислений за 

результатами вибіркової, емпіричної перевірки цієї гіпотези. Чим менше 

значення р-рівня, тим вище статистична значимість результату 

дослідження, що підтверджує наукову гіпотезу. 

Корисно знати, що впливає на рівень значимості. Рівень значущості при інших 

рівних умов вище (значення р-рівня менше), якщо: 

 величина зв’язку (відмінності) більше; 

 мінливість ознаки (ознак) менше; 

 обсяг вибірки (вибірок) більший. 

Чим більше гіпотез перевіряється, тим вище шанс отримати результат чисто 

випадково - р-рівень збільшується пропорційно кількості перевірених гіпотез! 

Наприклад, якщо результат вважається значущим при р <0,05 і перевіряється 20 

гіпотез (про кореляції або відмінностях), то одна з гіпотез підтвердиться напевно, 



2 

 

незалежно від дійсного стану справ. Єдиний шанс внести ясність – перевірити ці 

гіпотези на паралельній (ідентичній) вибірці. 

СТАТИСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ І ЧИСЛО СТУПЕНІВ СВОБОДИ 

Статистичний критерій (Statistical Test) – це інструмент визначення рівня 

статистичної значущості. Як випливає з логіки перевірки статистичних гіпотез, в 

якості основи для застосування статистичних критеріїв використовують 

теоретичні розподіли, для умови, коли вірна нульова гіпотеза. Критерій також 

має на увазі формулу, що дозволяє співвіднести емпіричне значення вибіркової 

статистики з цим теоретичним розподілом. Застосовуючи цю формулу, 

дослідник обчислює емпіричне значення критерію. Отримане емпіричне 

значення дозволяє визначити р-рівень – значення ймовірності того, що нульова 

статистична гіпотеза вірна. 

Крім формули емпіричного значення, критерій задає формулу для визначення 

числа ступенів свободи. Число ступенів свободи (degrees of freedom - 

позначається як df) – це кількість можливих напрямків мінливості ознаки. Як 

правило, число ступенів свободи лінійно залежить від обсягу вибірки, від числа 

ознак або їх градацій – чим більше ці показники, тим більше число ступенів 

свободи. У зв’язку з тим, що для кожного випадку визначення df має свою 

специфіку, зараз підкреслимо лише наступне. Кожна формула для розрахунку 

емпіричного значення критерію обов’язково супроводжується правилом 

(формулою) для визначення числа ступенів свободи. 

Призначення критерію – перевірка статистичної гіпотези шляхом визначення 

р-рівня значущості (ймовірність того, що Н0 вірна). 

Вибір критерію визначається перевіряється статистичної гіпотезою. 

Критерій включає в себе: 

 формулу розрахунку емпіричного значення критерію за вибірковими 

статистикам; 

 правило (формулу) визначення числа ступенів свободи; 

 теоретичне розподіл для даного числа ступенів свободи; 

 правило співвіднесення емпіричного значення критерію з теоретичним 

розподілом для визначення ймовірності того, що Н0 вірна. 

Для перевірки статистичних гіпотез застосовуються різні критерії. При цьому 

одному теоретичному розподілу можуть відповідати різні формули критеріїв – в 

залежності від конкретних статистичної гіпотези. Але принцип перевірки є 
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загальним для всього цього різноманіття: обчислене за формулою емпіричне 

значення критерію порівнюється з теоретичним розподілом для заданого числа 

ступенів свободи, що дозволяє визначити ймовірність того, що Н0 вірна. 

ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ 

Розглянемо загальну послідовність перевірки гіпотези. 

При обробці даних на комп’ютері за допомогою статистичної програми 

(наприклад, SPSS) досліднику достатньо вказати програмі, який критерій 

необхідно застосувати до заданої вибірки вихідних даних. Далі програма сама 

обчислює емпіричне значення критерію і зіставляє його з теоретичним 

розподілом. Як результат дослідник отримує значення р-рівня значущості, поряд 

з емпіричним значенням критерію і числом ступенів свободи. 

Коли розрахунки проводяться «вручну», дослідник робить більш складну 

послідовність дій для перевірки гіпотези, що включає застосування спеціальних 

таблиць критичних значень критерію: 

1. Вибір критерію в залежності від виду вихідних даних і статистичної 

гіпотези: теоретичного розподілу, формул розрахунку емпіричного 

значення критерію і числа ступенів свободи. 

2. Розрахунок за вихідними даними (або за наявними статистикам) 

емпіричного значення критерію і числа ступенів свободи. 

3. Застосування «Таблиці критичних значень критерію» дозволяє визначити 

значення р-рівня для даного числа ступенів свободи. 

Таблиця критичних значень містить значення (квантилі) теоретичного розподілу, 

відповідні найбільш важливим – критичних значень р-рівня (0,1; 0,05; 0,01 і т. д.) 

Для різних чисел ступенів свободи, р-рівень значущості по обчисленому 

емпіричному значенням критерію за допомогою таких таблиць визначається 

наступним чином. Для даного числа ступенів свободи по таблиці визначаються 

найближчі критичні значення і р-рівні, їм відповідні. Далі значення р-рівня 

визначається у вигляді нерівності за правилом, яке демонструється на рис. 1 

(значимість зростає зліва направо, відповідно до убування р-рівня): 

 якщо емпіричне значення критерію (Ке) знаходиться між двома 

критичними значеннями, то р-рівень менше того критичного р, яке 

знаходиться лівіше; 
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 якщо Ке знаходиться лівіше крайнього лівого критичного значення 

(зазвичай це відповідає критичному р - 0,1, рідше - р - 0,05), то р-рівень 

більше, ніж крайнє праве критичне значення р; 

 якщо Ке знаходиться правіше крайнього правого критичного значення, то 

р-рівень менше крайнього правого критичного р. 

Наприклад, якщо емпіричне значення критерію (Ке) знаходиться між К0,05 і К0,01, 

то p<0,05. Якщо Ке знаходиться лівіше К0,05, то р>0,1. Якщо Ке знаходиться 

правіше К0,01 то р<0,001. 

Рішення дослідника: 

 

Рис. 1. Схема визначення р-рівня (р = ... - критичні значення р-рівня, К – 

відповідні критичні значення критерію) 

Для різних критеріїв можливі різні співвідношення між p-рівнем і величиною 

критичних його значень. Для більшості критеріїв (t, F, 2) і ін.) – чим більше 

значення критерію, тим вище статистична значимість (менше p-рівень). Але для 

деяких критеріїв залежність зворотна. Наприклад, t U-Манна-Уїтні або T-

Вілкоксона зменшуються в міру збільшення рівня значущості (зменшення p-

рівня). Проте, правило залишається загальним, відповідно до схеми на рис. 2. 

Наприклад, якщо tе, знаходиться між t0,1 і t0,05 (тобто T0,1 <tе <t0,05), то p <0,1. І якщо 

Uе знаходиться між і U0,05 (тобто. U0,05<Uе<U0,1), то p <0,1. Якщо ж емпіричне 

значення потрапляє лівіше критичного для р = 0,1 (tе <t0,1, але Uе> U0,1, то рівень 

значущості визначається як p>0,1. 

СТАТИСТИЧНЕ РІШЕННЯ І ЙМОВІРНІСТЬ ПОМИЛКИ 

До сих пір під перевіркою статистичної гіпотези ми мали на увазі процедуру 

визначення надійності зв’язку (p-рівня, як показника статистичної значущості). 

Однак в остаточному підсумку перевірка статистичної гіпотези повинна 

закінчуватися прийняттям статистичного рішення про те, яка ж гіпотеза вірна; 

нульова - про відсутність зв’язку або альтернативна - про її наявність. 
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Відповідно, від цього залежить і остаточний, змістовний висновок дослідження: 

підтверджена чи ні вихідна наукова гіпотеза. 

Цілком очевидно, що підставою для прийняття дослідником рішення про те, яка 

гіпотеза вірна, є p-рівень – ймовірність того, що вірна все-таки нульова гіпотеза. 

Чим менше р-рівень, тим з більшою впевненістю можна відхилити Н0 на користь 

Н1 тим самим підтвердивши вихідну змістовну гіпотезу. Не менш очевидно й те, 

що, приймаючи рішення, дослідник завжди допускає ймовірність його 

помилковості: адже дослідження проведено на вибірці, а висновок робиться 

щодо генеральної сукупності. При відхиленні Н0 на користь Н1 дослідник 

ризикує, що зв’язку насправді в генеральної сукупності немає. І навпаки, рішення 

на користь Н0 зовсім не виключає наявність зв’язку. Розглянемо можливі 

результати прийняття рішення в залежності від дійсного стану справ: 

 

В дійсності:  

Рішення                           Н0 істинна                                Н1 істинна 

дослідника:  

відхилити Н0 

(прийняти Н1) 

Неправильне рішення, 

помилка I роду, 

ймовірність = α 

Правильне рішення, 

ймовірність = 1 - β 

(Потужність або чутливість 

критерію) 

Прийняти Н0 Правильне рішення, 

ймовірність -1-α 

(Довірча ймовірність) 

Неправильне рішення, 

помилка II роду, 

ймовірність - β 

 

Як випливає з таблиці, рішення дослідника залежить від того, яку ймовірність 

помилки I роду α, він вважає допустимою: якщо p-рівень, отриманий в процесі 

перевірки гіпотези, менше або дорівнює α, дослідник відхиляє Н0, і це, як 

правило, бажаний для нього результат (змістовна гіпотеза підтверджується!). 

Відзначимо, що в цьому випадку ймовірність помилки відома, вона менше або 

дорівнює а, точніше, дорівнює р-рівня. Якщо ж p-рівень перевищує α, то 

приймається Н0 і змістовна гіпотеза не підтверджується. Але при цьому 
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ймовірність помилки II роду β – того, що вірна все ж Н1 зазвичай залишається 

невідомою. 

Розглянемо співвідношення помилок I і II роду. Припустимо, перевіряється 

гіпотеза про відмінність середнього значення від деякої величини А. Нульовій 

гіпотезі Н0: М = А відповідає відомий теоретичний розподіл із середнім А. 

Припустимо також, що в генеральній сукупності насправді середнє значення 

більше А і дорівнює В, а дослідник, як зазвичай, про це навіть і не здогадується. 

Цьому стану справ буде відповідати своє, «альтернативне» теоретичне розподіл, 

схоже з розподілом для Н0, але з середнім В (рис. 2). На рис. 2 видно, що зі 

зменшенням α зростає «довірча ймовірність» 1 - α, яка визначає величину 

відхилення вибіркового середнього від А для прийняття Н0: зменшуючи α, 

дослідник збільшує можливе відхилення вибіркового середнього від А, при 

якому приймається Н0. Ухвалення Н0 при великих відхиленнях вибіркового 

середнього від А збільшує ймовірність помилки II роду, β, ймовірність того, що 

насправді вірна альтернативна гіпотеза. Таким чином, зниження величини α 

збільшує ризик припуститися помилки II роду - не виявити відмінності або 

зв’язки, які насправді існують. 

Імовірність (1 - β) називається потужністю (чутливістю) критерію. Ця величина 

характеризує статистичний критерій з точки зору його здатності відхиляти Н0, 

коли вона не вірна. Точне значення величини потужності критерію в більшості 

випадків залишається невідомим. Величина (1-α) характеризує ступінь довіри до 

результатів статистичної перевірки і називається довірчою ймовірністю. 

Рис. 2. Співвідношення ймовірностей помилок I і II роду 

Отже, основна проблема статистичного виведення полягає в тому, що заздалегідь 

повинно бути встановлено оптимальне значення величини α, яке задовольняє 

двом суперечливим вимогам. Величина α повинна бути досить мала, щоб 

забезпечувати довіру до результатів дослідження при відхиленні Н0. Величина а 

повинна бути досить велика, щоб відхилити Н0 при наявності зв’язку 

(відмінностей), не допускаючи помилки II роду. Питання про те, яка ж величина 
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α є прийнятною, не має однозначної відповіді. Є лише загальні міркування, якими 

можна керуватися при призначенні α для статистичного висновку: 

 Для встановленого значення α ймовірність помилки р зменшується з 

ростом обсягу вибірки. 

 Імовірність помилки (3 зменшується при збільшенні значення α 

(наприклад, з 0,01 до 0,05). 

Питання про величину α – питання про те, при якому ж р-рівні дослідник може 

відхилити Н0, вирішується переважно виходячи з неформальних угод, прийнятих 

на основі практичного досвіду в різних областях дослідження. Традиційна 

інтерпретація різних рівнів значимості виходить з α = 0,05 і приведена в табл. 1. 

Відповідно до неї прийнятним для відхилення Н0 визнається рівень р<0,05. Така 

відносно висока ймовірність помилки I роду може бути рекомендована для 

невеликих вибірок (коли висока ймовірність помилки II роду). Якщо обсяги 

вибірок близько 100 і більше об’єктів, то поріг відхилення Н0 доцільно знизити 

до α = 0,01 і приймати рішення про наявність зв’язку (відмінностей) при р = 0,01. 

Таблиця 1 

Традиційна інтерпретація рівнів значущості при α = 0,05 

Рівень 

значущості 

Рішення Можливий статистичний висновок 

р > 0,1 Приймається 

Н0 

«Статистично достовірні відмінності не виявлено» 

р ≤ 0,1 сумніви в 

істинності Н0, 

невизначеність 

«Відмінності виявлені на рівні статистичної 

тенденції» 

р ≤  0,05 значимість, 

відхилення Н0 

«Виявлені статистично достовірні (значущі) 

відмінності» 

Р ≤ 0,01 висока 

значимість, 

відхилення Н0 

«Відмінності виявлені на високому рівні 

статистичної значущості» 

 


