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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА
БЕЗРОБІТТЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСПЕРСІЙНОГО
АНАЛІЗУ І Т-МЕТОДУ МНОЖИННИХ ПОРІВНЯНЬ
Плескач В. Ю.
Обґрунтовано метод обчислення інтегрального показника безробіття у 2006 – 2011 рр.
на регіональному рівні. Запропоновано методику дослідження його динаміки на основі дисперсійного аналізу та Т-методу множинних порівнянь задля своєчасного виявлення негативних тенденцій і забезпечення оперативного прийняття управлінських рішень. Проведено порівняльне оцінювання сталості процесу безробіття в Ковельському районі Волинської області
протягом 6-ти років, результат якого свідчить про те, що впродовж 2006 – 2011 рр. у даному
регіоні ситуація з безробіттям є стабільною, а це важливо для органів місцевого державного
управління.
Ключові слова: безробіття, інтегральний показник, дисперсійний аналіз.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
И Т-МЕТОДА МНОЖЕСТВЕННЫХ СРАВНЕНИЙ

Плескач В. Ю.
Обоснован метод вычисления интегрального показателя безработицы в 2006 – 2011 гг.
на региональном уровне. Предложена методика исследования его динамики на основе дисперсионного анализа и Т-метода множественных сравнений для своевременного выявления
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негативных тенденций и обеспечения оперативного принятия управленческих решений. Проведена сравнительная оценка устойчивости процесса безработицы в Ковельском районе
Волынской области на протяжении 6-ти лет, результат которого свидетельствует о том, что
на протяжении 2006 – 2011 гг. в данном регионе ситуация с безработицей является стабильной, а это важно для органов местного государственного управления.
Ключевые слова: безработица, интегральный показатель, дисперсионный анализ.

INVESTIGATION INTO UNEMPLOYMENT
INTEGRATED INDEX DYNAMICS BY MEANS OF VARIANCE ANALYSIS
AND THE T-METHOD OF MULTIPLE COMPARISON

V. Pleskach
The method of calculation of regional unemployment integrated index in 2006 – 2011 has
been substantiated. A method of investigation into its dynamics on the basis of the variance analysis and the T-method of multiple comparison has been suggested in order to timely identify negative tendencies and make efficient managerial decisions. Comparative evaluation of the stability of
the unemployment process in Volyn region Kovel district for 6 year long has been carried out to
testify that the unemployment state in this district in 2006 – 2011 was stable, which is important for
the local public administration.
Keywords: unemployment, integral index, variance analysis.

Інтегральні показники, обчислені на основі багатовимірної середньої, широко застосовуються в міжнародній
та вітчизняній статистиці [1 – 4]. Проте інтегральні показники безробіття регіону, які враховують низку доступних
офіційних показників, наскільки відомо автору, ще не використовувались в Україні на рівні районів. У даному дослідженні обґрунтовано метод обчислення інтегрального
показника безробіття регіону в кожному звітному році і розглянуто методику дослідження його динаміки на основі
дисперсійного аналізу і Т-методу множинних порівнянь.
У процесі вивчення динаміки інтегральних показників однією із найбільш актуальних проблем є питання їх
надійності, оскільки зі статистичної точки зору кожен такий
показник розглядається як випадкова величина, найпершою характеристикою точності якої є, як відомо, дисперсія
або середня квадратична похибка. Завданням автора є
застосування методу оцінювання значущості змін багатовимірного показника на основі процедур дисперсійного
аналізу [5; 6] і особливо Т-методу множинних порівнянь,
який має належне наукове обґрунтування і є невід'ємною,
проте недостатньо висвітленою у вітчизняній літературі,
частиною ANOVA.
Метою даного дослідження є оцінювання істотності
змін річних значень інтегрального показника безробіття
на регіональному рівні на основі дисперсійного аналізу
і Т-методу множинних порівнянь із використанням досить
рідко застосовуваного у статистиці стьюдентизованого
розмаху.

Інтегральний показник безробіття P j за рік j, який
автор поклав в основу дослідження, отримано за формулою:
Pij
,
(1)
m
де m = 4 (кількість офіційно доступних показників, які в цілому дають комплексну оцінку стану безробіття в регіоні) [7]:
1) кількість безробітних на кінець року х1j;
2) кількість працевлаштованих осіб протягом року х2j;
3) кількість осіб, направлених на професійне навчання
протягом року х3j;
4) кількість осіб, направлених на громадські роботи протягом року х4j.
Pj

На початковому етапі автор зводив абсолютні показники безробіття в регіоні до відносних за формулами:

де HH j к.р. – наявне населення по даному регіону на кінець
j-го року;

HH j п.р. – наявне населення по даному регіону на поча-

ток j-го року.
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На наступному етапі автором було здійснено нормування відносно середнього (табл. 1):
a) для показників-стимуляторів (х2j, х3j, х4j):

Pij

pi j
x

;

(3)

б) для показників-дестимуляторів (х1j):

Pij

x
,
pi j

(4)

де x – середнє кожного відносного показника за 2006 –
2011 рр. по Волинській області.

S12
Fкр.,α,k1 ,k 2 ,
(5)
S 22
яке обчислене як результат ділення факторної дисперсії
S12 на залишкову дисперсію S 22 , де Fкр.,α,k ,k – критичне
1 2
значення F-відношення, знайдене для рівнів ризику α
і ступенів свободи факторної дисперсії k1 = k – 1, у якому
k = 6 – кількість річних оцінок інтегрального показника
безробіття P j , m – кількість показників. k2 = N – k = 24 – 6 =
= 18, де N = m k = 4 6 = 24.
2
2
Факторна S1 , залишкова S 2 і загальна дисперсія
у дисперсійному аналізі обчислюються за такими формулами:
F

Нормовані значення показників Pij Ковельського
району Волинської області за 2006 – 2011 рр.

Рік, j

(6)

Контроль правильності обчислень здійснюється на
основі такої рівності:

Ковельський район
Показникидестимулятори

Q
.
N 1

Q2
; S2
N k

Q1
; S 22
k 1

S12

Таблиця 1

Q

Q1 Q 2 ,

(7)

Показники-стимулятори

P1j

P2j

P3j

P4j

2006

0,848

1,575

1,260

1,340

2007

1,065

1,385

1,238

1,337

2008

0,574

1,446

1,329

1,233

2009

1,590

0,839

0,591

0,889

2010

1,083

0,671

0,949

0,977

2011

1,434

0,818

1,109

1,450

Значення регіональної комплексної оцінки безробіття P j по Ковельському району за 2006 – 2011 рр. наведені в табл. 2.

Однією з важливих умов застосування дисперсійного аналізу є рівність дисперсій значень Pij при j фіксованому. Перевірку гіпотези про рівність дисперсій значень
Pij при j фіксованому доцільно здійснити на основі М-статистики Бартлетта [8]:

Таблиця 2
Щорічні значення комплексної оцінки безробіття P j
по Ковельському району Волинської області
j

P1j

P2j

P3j

P4j

Pj

2006

0,8483

1,5751

1,2603

1,3398

1,2559

2007

1,0646

1,3855

1,2378

1,3373

1,2563

2008

0,5743

1,4461

1,3295

1,2334

1,1458

2009

1,5903

0,8395

0,5914

0,8886

0,9774

2010

1,0832

0,6711

0,9487

0,9773

0,9201

2011

1,4340

0,8176

1,1095

1,4503

1,2028

У процесі дослідження динаміки змін основного,
отриманого автором показника безробіття регіону P j з року в рік виникає таке найбільш важливе питання, чи дійсно
цей показник істотно змінювався впродовж 2006 – 2011 рр.
Для перевірки статистичної гіпотези про те, що P j
істотно змінювався у вказаному періоді, доцільно застосувати дисперсійний аналіз.
У дисперсійному аналізі гіпотеза про істотність зміни показника P j залежно від фактора j визначається, як
відомо, за допомогою F-відношення Фішера:

M
де Vi
n

nln

1
n

k

V j s 2j

j 1

k

Vi lns 2j ,

(11)

j 1

4 1 3;
V i 18 ;

s 2j – незміщена оцінка дисперсії інтегральних показників Pij у рік j.

Обчислення М-статистики виконано на основі даних табл. 3.
Таблиця 3
Вихідні дані для розрахунку М-статистики
Рік, j

s 2j

Vi

1
Vj

2006

0,09169

3

0,33

0,27507 -2,38934

-7,16801

2007

0,02012

3

0,33

0,06035 -3,90615

-11,7184

2008

0,15273

3

0,33

0,45818 -1,87912

-5,63735

2009

0,18388

3

0,33

0,55163 -1,69349

-5,08046

2010

0,03090

3

0,33

0,09270 -3,47696

-10,4309

2011

0,09060

3

0,33

0,27181 -2,40125

-7,20375

1,98

1,70975

-47,2389

s 2jV j

lns 2j

V j lns 2j
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Використовуючи значення сум табл. 3, можна обчислити М-статистику:
M 18 ln

1
1,710
18

47,239

4,87.

Критичні значення М-статистики Бартлетта вибирають з таблиць [8, с. 302] залежно від k і від
k 1
1
C1
1,98 0,06 1,92 . Із таблиць процентних
n
j 1V j
значень статистики М за рівня ризику
отримано значення:

M

4,87

M5%,1,9 12,35.

= 5 % видно, що

2
0,084, S 2

режень із нормальної сукупності, що поділені на S 2 / m , .
Існує ціла сім'я таких розподілів, оскільки для різних пар
значень k і m отримано різні розподіли. Для вибору конкретного розподілу потрібні два параметри k і mk – k = k2.
Усі C k2 пар різниць виду

(12)

Із нерівності (12) можна зробити висновок, що з рів2
нем значущості 5 % відмінності незміщенних дисперсій s j
слід визнати неістотними, тобто застосування дисперсійного аналізу є цілком обґрунтованим і висновки, зроблені
на його основі є правильними.
Виконавши контрольну перевірку обчислень за допомогою формули (7), отримуємо на основі формул (6)
наступні значення факторної і залишкової дисперсій:
S12

2

2. Усі різниці ділять на S 2 / m , де S 2 – залишкова дисперсія.
3. За таблицями [6, с. 594] визначають квантиль
tα,k,k 2 стьюдентизованого розмаху. Розподіл стьюдентизованого розмаху – це статистичний розподіл різниць між
max і min середніми в k незалежних вибірках за m спосте-

0,095.

2
2
Використовуючи дисперсії S1 і S 2 обчислюємо
для них F-відношення Фішера (5):

S12 0,084
0,884 Fкр.,α%,k1 ,k 2 Fкр.,5%,5,18 2,773,
S 22 0,095
де k1 = k – 1, k2 = N – k = 18 – ступені свободи відповідно
для факторної і залишкової дисперсій.
F

А це означає, що протягом 6 років – з 2006 до 2011 року – ситуація з безробіттям істотно не змінилась, тобто є
стабільною.
Для перевірки зробленого висновку можна скористатись також T-методом множинних порівнянь. Cуть цього
методу полягає у визначенні істотності розбіжностей у показниках на основі використання стьюдентизованого розмаху. Цей метод застосовують у тому разі, коли кожен
показник отримано за вибірками однакового обсягу і коли
кількість середніх значень показників k ≥ 3. У даному випадку k = 6.
У Т-методі рішення про істотність розбіжностей
– пар середніх – оцінюється на основі нерів-

тилем tα,k,k 2 = 4,49, при α = 0,05, а k = 6, k2 = km – k = 6 4 –
– 6 = 18. Якщо якась із різниць

Саме застосування Т-методу, реалізація якого подана в табл. 4, розподіляється на три етапи:
1. Знаходять усі C k2 різниць між значеннями інтегрального показника безробіття.

більша від

цього квантиля, то робиться висновок про істотність розбіжностей середніх у цій парі.
Усі вказані етапи застосування Т-методу реалізовані в табл. 4.
Таблиця 4
Оцінка істотності змін інтегрального показника
безробіття P j , обчисленого для Ковельського району
в 2006 – 2011 рр. на основі Т-методу

№ п/п

Назва різниць
для інтегрального
показника безробіття

Фактичне
значення
різниць

Pi P j
S2
m

1

P 2006 P 2007

-0,0004

0,0026

2

P 2006 P 2008

0,1101

0,7145

3

P 2006 P 2009

0,2785

1,8073

4

P 2006 P 2010

0,3358

2,1791

5

P 2007

P 2008

0,1105

0,7171

6

P 2007 P 2009

0,2789

1,8099

7

P 2007

P 2010

0,3362

2,1817

8

P 2008 P 2009

0,1684

1,0928

9

P 2008 P 2010

0,2257

1,4646

10

P 2000 P 2010

0,0573

0,3718

11

P 2006

P 2011

0,0531

0,3446

12

P 2007 P 2011

0,0535

0,3472

13

P 2008 P 2011

-0,0570

0,3699

14

P 2009 P 2011

-0,2254

1,4627

15

P 2010 P 2011

-0,2827

1,8345

ності:

Pi P j
tα,k,k 2 ,
S2 / m
де t – квантиль стьюдентизованого розмаху, який обчислюється за таблицями [6, c. 594] і який залежить від трьох
параметрів α, k і k2 = km – k.

порівнюються з кван-

Як видно з колонки 4 табл. 4, жодна з різниць не
перевищує значення квантиля стьюдентизованого розма-
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ху t0,05;6;18

4,49. А це означає, що у 2006 – 2011 рр. інте-

гральний показник безробіття P j не зазнав істотних змін,
тобто ситуація із загальним станом безробіття в Ковельському районі є досить стабільною.
Отже, автором запропоновано такі етапи для дослідження динаміки інтегрального показника безробіття P j :
1) визначається істотність зміни показника за допомогою F-відношення Фішера залежно від фактора j;
2) визначаються дисперсії: загальна, факторна і залишкова;
3) здійснюється контроль обчислень на основі правила додавання дисперсій (6);
4) визначається правомірність застосування дисперсійного аналізу за допомогою М-статистики Бартлетта;
5) з метою підтвердження надійності основного висновку застосовується метод Т-множинних порівнянь.
Отримані автором результати застосування дисперсійного аналізу дозволяють зробити наступний важливий
для органів місцевого державного управління висновок:
інтегральний показник стану безробіття P j за 2006 – 2011 рр.
свідчить про фактичну незмінність ситуації на ринку праці.
Стабільність ситуації на ринку праці в Ковельському районі
Волинської області підтверджена також результатом застосування Т-методу множинних порівнянь.
____________
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