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Анотація. Щодо заощадження часу на опрацювання економічної інформації.  

 

З розвитком ринкової економіки почався і розвиток конкуренції, тому більшість пі-

дприємств намагаються зменшити вартість продукції, що сприятиме збільшенню обсягу 

її продажу. При цьому постає питання з використання факторного аналізу, головна ціль 

якого – зменшення кількості вхідних даних для їх опису за умови мінімальних втрат 

вхідної інформації. Результатом цього є перехід від множини вхідних змінних до значно 

меншого числа нових змінних – факторів.  Знаючи вплив кожного з них, можна зменши-

ти собівартість. Факторний аналіз дуже трудомісткий, тому для його реалізації необхід-

но використати програму-пакет SPSS (далі – SPSS) – статистичну програму для суспіль-

них наук (Statistical Package for Social Sciences). 

Постановка проблеми. Для прийняття правильних управлінських рішень з точки 

зору підвищення конкурентоспроможності підприємства постійно оцінюють витратні, 

якісні та кількісні показники виконання робіт і характеристики продукції. Чим скоріше 

менеджер опрацює показники, тим швидше прийме відповідне рішення. Для підвищення 

швидкості обробки та достовірності результатів інформації й необхідно використовува-

ти статистичні пакети типу SPSS. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що серед методик застосування 

SPSS найчастіше його використовують  в соціальній сфері, наприклад, для аналізу рівня 

задоволеності людей своїм соціальними досягненнями в основних аспектах життєдіяль-

ності [1]. Крім того, пакет SPSS застосовують в соціології та психології [2]. Стосовно 

першої дані отримано на підставі анкетування персоналу двох металургійних підпри-

ємств щодо дослідження ставлення працівників до іноземців. Опитуваним було надано 

можливість висловити своє ставлення до п’ятнадцяти  позицій. Опитано 90 осіб. Оціню-

вання проведено за семибальною шкалою, на підставі цих даних були зроблено відпові-

дні висновки. В області психології, застосування пакета також реалізовано на підставі 

даних анкетування, щодо дослідження поведінки хворих до їх захворювання. Застосову-

вали SPSS в медицині для оцінки працездатності осіб передпенсійного та пенсійного ві-

ку в Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачовського (м. Тернопіль) 

[3] та для вимірювання артеріального тиску пацієнтів з метою оцінювання ураження су-

дин в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска [4]. Використано SPSS для 

оцінювання власних потреб покупців у сумісному аналізі марок автомобілів, де наведе-

на спрощена модель товару (автомобіля), яка складається з двох атрибутів (марка, ціна) 

та двох рівнів  кожного атрибуту [5], для вирішення регресійної задачі [6].  

Широкого застосування SPSS набуло в соціологічних [7], психологічних та статис-

тичних  галузях, а також у маркетингових дослідженнях, що дає можливість приймати 

більше правильних  рішень на основі достовірної інформації. Проте немає доцільного 

його застосування для факторного аналізу собівартості продукції.  

Мета статті – з’ясувати  доцільність  застосування SPSS  для факторного аналізу 
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собівартості продукції на прикладі підприємства з побудови та ремонту вагонів і пред-

ставити із відповідними висновками результати розрахунків. 

Виклад результатів дослідження. Факторний аналіз – це процедура, завдяки якій 

більша кількість змінних, які належать до отриманих спостережень, приводить до мен-

шої кількості незалежних величин, що впливають, які називають факторами.  При цьому 

в один фактор поєднано кореляційні змінні. Змінні з різних факторів мало корелюють 

між собою. Таким чином, ціллю факторного аналізу є знаходження таких комплексних 

факторів, які більш повно пояснюють зв’язки між змінними, по яких ведеться спостере-

ження [8]. 

За факторного аналізу можна виділити такі виробничі фактори: засоби праці, пред-

мети праці і працю. Проведення аналізу рекомендується здійснювати за статтями ви-

трат, які відповідають певним рахункам бухгалтерського обліку. Таким чином, даними 

для аналізу можуть бути показники оборотно-сальдового балансу підприємства. 

До  облікової класифікації витрат за їх статтями фактори зниження собівартості 

продукції можна вважати: підвищення рівня продуктивності  праці, впровадження про-

гресивної техніки та  технологій, повніше використання устаткування, здешевлення 

комплектуючих і доцільне використання  предметів  праці,  скорочення  адміністратив-

но-управлінських  і  інших  накладних витрат, ліквідація непродуктивних витрат [9].  

На першому етапі факторного аналізу відбувається стандартизація заданих значень 

змінних (z-перетворень), які використовують для розрахунків кореляційних коефіцієнтів 

змінних. 

Подальшим елементом для розрахунку є кореляційна матриця. Для побудови коре-

ляційної матриці визначаються так звані власні значення та відповідні їм власні вектори, 

для визначення яких використовуються оціночні значення діагональних елементів мат-

риці (так званих відносних дисперсій простих факторів). Власні значення сортируються 

в спадаючому порядку, для чого відбирається стільки факторів, скільки є власних зна-

чень, що перевищують по величині одиницю. Власні вектори, які збігаються власним 

значенням, створюють фактори; елементи власних векторів отримали назву факторного 

навантаження. Їх можна розуміти як коефіцієнти кореляції між змінними і факторами. 

Для вирішення такої задачі визначення факторів були розроблені численні методи, із 

яких найбільш часто використовується є метод визначення головних факторів(ком-

понент). 

Описані вище етапи розрахунку не дають однозначного вирішення задачі даного 

фактора. Беручи за основу геометричне представлення задачі, пошук однозначного ви-

рішення називають задачею обертання факторів і застосовують велику кількість мето-

дів, з яких вибрано метод ортогонального обертання по методу Варімакса. Факторні на-

вантаження повернутої матриці можуть розглядатися як результат виконання процедури 

факторного аналізу. Крім того, на підставі значень цих навантажень необхідно спробу-

вати дати пояснення окремим факторам.    

Якщо вони найдені і пояснені, то на останньому кроці факторного аналізу окремим 

спостереженням можна привласнити значення цих факторів, які називаються факторни-

ми значеннями. Таким чином, для кожного спостереження значення великої кількості 

змінних можна перевести в значення невеликої кількості факторів.  

Викладений вище метод застосуємо для факторного аналізу собівартості продукції 

підприємства з побудови та  ремонту вагонів.   

Відкриємо програму-пакет SPSS Statistics 17.0. В закладці Unititled1 вводимо дані 

(Рис. 1). Але спочатку описується кожна змінна (Рис. 2), для чого активуємо в нижньому 
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лівому куті вкладку Variable View, де вказуємо назву змінної та її тип (числовий, число-

вих цілий, текстовий та ін.).  

 

 
 

Рис. 1. Вікно з введеними даними для розрахунку 

 

 
 

Рис. 2. Вікно переліку змінних для факторного аналізу 

 

Після того як дані введені і збережені, виконуємо факторний аналіз. Вибираємо в 

меню  Analyze (Аналіз) Data Reduction (Скорочення обсягу даних) Factor... (Факторний 

аналіз). Відкриється вікно Factor Analysis (Факторний аналіз) (Рис. 3). 
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Рис. 3. Діалогове вікно Factor Analysis (Факторний аналіз). 

 

Змінні 1-20 помістимо в поле змінних, які тестуються. Після чого натиском на кно-

пку  Descriptive Statistics (Дескриптивні статистики) здійснюється вивід первинних ре-

зультатів, які включають в себе первині відносні дисперсії простих факторів, власні зна-

чення та відсоткові частки дисперсії.   

За допомогою кнопки Extraction... (Відбір) вибираємо метод відбору, залишаємо тут 

аналіз головних компонент, який встановлено по замовчуванню. Кількість відібраних у 

даному випадку факторів прирівнюється до числа власних значень, які перебільшують 

одиницю. Rotation... (Обертання)  дозволяє вибрати метод обертання. Активуємо метод 

обертання та залишаємо активним вивід повернутої матриці факторів. Якщо далі органі-

зувати вивід факторів навантажень в графічному вигляді, в якому перші три фактори 

будуть представлені в тримірному просторі, у разі наявності тільки двох факторів при-

водиться тільки одне відображення. 

Задіємо Scores... (Значення) та відмітимо Save as variables (Зберегти як змінні). По 

замовчуванню встановлено регресивний метод. Options... (Опції) призначенні для обро-

бки середніх значень. Тут забезпечується можливість замінити пропущені значення се-

редніми значеннями належних змінних.  

Після цього для проведення розрахунків натисніть ОК. На екрані з’являться резуль-

тати. Спочатку проводяться первинні статистики (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Extraction Method: Principal Component Analysis  

(Метод відбору: Аналіз головних компонент) 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total %  of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 11,146 74,305 74,305 11,146 74,305 74,305 

2 3,670 24,469 98,774 3,670 24,469 98,774 

3 ,140 ,932 99,707    

4 ,042 ,280 99,987    

5 ,002 ,013 100,000    

6 4,991E-6 3,327E-5 100,000    

7 6,665E-7 4,443E-6 100,000    

8 4,080E-16 2,720E-15 100,000    
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9 3,068E-16 2,045E-15 100,000    

10 6,995E-17 4,663E-16 100,000    

11 -3,209E-19 -2,139E-18 100,000    

12 -6,530E-17 -4,353E-16 100,000    

13 -1,160E-16 -7,733E-16 100,000    

14 -3,999E-16 -2,666E-15 100,000    

15 -6,321E-16 -4,214E-15 100,000    

 

З таблиці видно, що два власні фактори мають значення, які перебільшують одини-

цю. Отже, для аналізу відібрано тільки два фактори.  Перший фактор пояснює 74,305 % 

сумарної дисперсії, другий фактор – 24,469 %.  

Далі наведена повернута матриця (Таблиця 2). 

 

Таблиця 2.  Extraction Method: Principal Component Analysis  

(Метод відбору: Аналіз головних компонент) 

 

 Component 

количество -,319 ,931 

тов_прод -,340 ,939 

рентаб -,341 ,938 

витрати_заг ,979 ,163 

матер_1 ,982 ,147 

пок_п_ф2 ,964 ,119 

п_ф_вл_3 ,971 ,175 

енер_4 ,995 ,100 

осн_з_п ,994 ,109 

дод_пр_6 ,987 ,040 

дод_зп_7 ,992 ,122 

соц_8 ,994 ,105 

Висл_9 ,995 ,077 

утр_об_13 ,993 ,116 

с_в -,340 ,938 

 

Пояснимо відібрані фактори в кожному рядку повернутої матриці відмітьте таке 

факторне навантаження, яке має найбільш абсолютне значення. 

Як вже було сказано, ці факторні навантаження слід розуміти як кореляційні коефі-

цієнти між змінними і факторами. Так змінна количество сильніше всього корелює з 

фактором 2, а точніше, величина кореляції становить 0,931, змінна тов_прод також си-

льно корелює з фактором 2 (0,939). В більшості випадків включення окремої змінної в 

один фактор здійснюється на основі коефіцієнтів кореляції, є однозначним.  

Припустимо, що вказані вище змінні можна віднести в наступному порядку до двох 

факторів: 

- фактор 1: зменшення собівартості продукції, яка випускається; 

- фактор 2: збільшення собівартості продукції, яка випускається. 
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В прикладі, що розглядається, перший фактор зібрав всі фактори, які вказують на 

зменшення собівартості. На основі позитивних кореляційних коефіцієнтів задіяних 

змінних з фактором велике значення фактора означає, що необхідно зменшити собівар-

тість продукції, яка випускається. 

У другий фактор входять ті положення, які вказують на збільшення собівартості 

продукції, яка випускається. Велике значення фактора означає збільшення собівартості 

продукції.  

Ці два фактори можна коротко охарактеризувати за допомогою наступних вира-

жень: зменшення собівартості, збільшення собівартості. Але настільки явно, як наведено 

в прикладі, фактори вдається об’єднати не завжди. Якщо не має можливості провести 

вербальні пояснення факторів, то факторний аналіз можна вважати невдалим. 

На Рис. 4. представлено діаграму, яка допомагає визначити кількість факторів, що 

враховуються. Згідно з установкою по замовчуваню, SPSS враховує в результуючий мо-

делі всі ті фактори, власні значення яких перевищують одиницю.  

 
 

Рис. 4. Діаграма на основі результатів факторного аналізу. 

 

Висновки.  

Отримані результати розрахунків доводять, що застосування програми-пакета SPSS 

для факторного аналізу собівартості є доцільними у зв’язку з тим, що вони заощаджу-

ють час на опрацювання економічної інформації. Застосування SPSS на державному пі-

дприємстві з ремонту та побудови вагонів показало, що значно поліпшився аналіз за ре-

зультатами діяльності та з’явилась можливість підвищити його конкурентоспромож-

ність серед аналогічних підприємств. У підприємства також з’явилась можливість 

приймати управлінські рішення на основі більш ретельного дослідження факторів собі-

вартості. 
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