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Анотація

Роз гля ну то ме то ди ста тис тич но го аналізу та вимірю ван ня, за сто со ву вані в
соціологічних досліджен нях для здійснен ня пер вин ної сис те ма ти зації й уза -
галь нен ня да них ста тис тич но го спос те ре жен ня і по втор но го опра цю ван ня їх з 
ме тою глиб шо го ро зуміння сут ності й за ко номірнос тей роз вит ку ма со вих
суспільних про цесів і струк тур за кон крет них умов місця і часу. Обго во рю -
ється, зок ре ма, ви ко рис тан ня мар ко вських мо де лей, що да ють імовірнісний
опис ме ханізму пе ре роз поділу індивідів за стра тифікаційни ми гру па ми при мо -
де лю ванні про цесів соціаль ної мобільності. Вик ла де но ре зуль та ти за сто су ван -
ня кро ко во го реґресійно го аналізу для про гно зу ван ня те ри торіаль ної мо біль -
ності на се лен ня. Про де мо нстро ва но мож ли вості ви ко рис тан ня графічних
 моделей ста тис тич них роз поділів (кри вої Ло рен ца, ку му ля тив ної кри вої) при
вив ченні про сто ро вої струк ту ри пе реміщень сільсько го на се лен ня з тру до ви ми
цілями.

Клю чові сло ва: кількісний аналіз як скла до ва теорії, ме то ди по втор но го опра -
цю ван ня й аналізу ста тис тич ної інфор мації, мо де лю ван ня і про гно зу ван ня
про цесів про сто ро вої соціаль ної мобільності на се лен ня, графічні мо делі ста -
тис тич них роз поділів

Кількісний аналіз як скла до ва теорії

Сис те ма ти зація на гро мад же них у про цесі досліджен ня фактів, уза галь -
нен ня, аналіз й інтер пре тація їх, уста нов лен ня зв’яз ку між ними і вже опи са -
ни ми фак та ми є важ ли вим мо мен том роз роб лен ня теорії. Про те не ко жен
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факт мож на вва жа ти на уко вим. Лише за умо ви вклю чен ня в пев ну те о ре -
тич ну сис те му він на бу ває якості на уко вості. На у ко во-те о ре тич не осмис -
лен ня кон крет них фактів, що відоб ра жа ють ха рак тер, тен денції й за ко -
номірності роз вит ку ма со вих суспільних про цесів і явищ, дає змо гу роз -
шиф ру ва ти інфор мацію про їхню сутність і взаємоз в’яз ки.

На підставі кількісно го аналізу емпірич них да них фор му ють ся те о ре -
тичні гіпо те зи, що да ють мож ливість в уза галь не но му виг ляді по яс ни ти
соціальні, еко номічні й де мог рафічні яви ща та про це си. Таке по яс нен ня не -
обхідне для того, щоб спря му ва ти досліджен ня на по шук сис те ма тич них
зв’язків між фак та ми. З цієї точ ки зору кількісний аналіз мож на і нтерпре -
тувати як скла до ву теорії. Одна че, коли роз гля да ють кон кретні спо со би
опра цю ван ня й упо ряд ку ван ня емпірич них да них і пе ревірки гіпо тез ста -
тис тич ни ми ме то да ми, кількісний аналіз слід віднес ти до ца ри ни влас не
ста тис ти ки.

Е.Кейн за зна чає, що го лов ну роль у кількісно му аналізі за вжди відігра -
ють фор му лю ван ня гіпо те зи (спе цифікація) та її пе ревірка. Зна чен ня ста -
тис ти ки здебільшо го по ля гає в тому, що вона може по-но во му висвітли ти
те о ре тичні ком по зиції, за яки ми пе ре дба чається опи са ти і спрог но зу ва ти
ймовірні на пря ми, ди наміку й інтен сивність роз вит ку різно манітних струк -
тур і про цесів [Кейн, 1977: с. 9–10].

На дум ку Е.Кей на, основ ним пред ме том про фесійно го інте ре су ста тис -
тиків пе ре важ но є гіпо те зи, що мо жуть підля га ти спрос ту ван ню, тоб то такі,
хибність яких мож на в при нципі до вес ти. Він ствер джує, що тільки тоді,
коли гіпо те за ри зи кує бути спрос то ва ною, існує вибір між нею й аль тер на -
тив ним те о ре тич ним при пу щен ням. І до хо дить вис нов ку, згідно з яким для
досвідче но го аналітика по нят тя спрос то ваність і пе ревірка — це май же си -
ноніми.

Роз ви ток те о ре тич них уяв лень у будь-якій ца рині на уко во го знан ня, за
Е.Кей ном, відбу вається в такій послідов ності:
— роз роб лен ня теорій, які де далі більше підда ють ся пе ревірці на підставі

емпірич них да них;
— ве рифікація те о ре тич них при пу щень шля хом зістав лен ня їх з емпірич -

ни ми да ни ми до того мо мен ту, коли ці теорії бу дуть спрос то вані;
— заміна спрос то ва них теорій но ви ми.

У ре зуль таті нечіткі теорії на бу ва ють відто ченішої фор ми і бе руть
участь в под аль ших вип ро бу ван нях і пе ревірках за емпірич ни ми да ни ми.
Теорії, що су перечать фак там, підля га ють пе ре гля ду. На томість інші, котрі
успішно здо ла ли чер го вий тур вип ро бу вань, за зна ють но вих — складніших і
більш тру домістких [Кейн, 1977: с. 10].

Кон че важ ли во пам ’я та ти про не при пус тимість при сто со ву ван ня (адап -
тації) своєї теорії до тих чи інших кон крет них фактів. Не менш важ ли вим за -
вдан ням є ре тель не роз ме жу ван ня пе ревірки вже на яв ної теорії й аналізу
спос те ре жень для фор му лю ван ня но вої теорії, кот ра іще очікує на пе ре -
вірку. Е.Кейн ствер джує, що різні теорії, ство рені на одній мно жині да них,
не мож ли во пе ревірити на підставі тих са мих фактів, оскільки така пе ре -
вірка не за без пе чує не за леж но го підтвер джен ня теорії. Не за леж ним під -
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твер джен ням мо жуть слу гу ва ти лише нові фак ти або відо мості, от ри мані в
ре зуль таті под аль шо го досліджен ня ста рих фактів [Кейн, 1977: с. 40].

Кількісні за ко номірності ма со вих суспільних про цесів ви яв ля ють ся у
формі емпірич них ста тис тич них за ко номірнос тей. Ви яв лен ня і досліджен -
ня їх ле жить в основі уза галь не ної кількісної ха рак те рис ти ки цих про цесів.

Ста тис ти ка як на ука

Зга ду ван ня про ста тис ти ку як на уку з’я ви ло ся впер ше у другій по ло -
вині XVII століття у пра цях політич них ариф ме тиків. Зас нов ни ком но вої
на уки К.Маркс вва жав В.Петті, а його ме тод ха рак те ри зу вав як не тра -
диційний. “...Замість на бо ру цілої низ ки слів у ви що му і на й ви що му сту пені
та спе ку ля тив них арґументів, він (В. Петті) вирішив ... го во ри ти за по се ред -
ниц тва чи сел, ваг і вимірників, ко рис ту ва ти ся ви нят ко во арґумен та ми, взя -
ти ми з чуттєвого досвіду, і роз гля да ти лише такі при чи ни... що ма ють взаєм -
не підґрун тя у при роді”, — пи сав кла сик [Маркс, Энгельс, т. 13: с. 39].
В.Петті по ка зав на уко ву силу та пе ре кон ливість но во го ме то ду і не об хід -
ність за сто су ван ня його на про ти ва гу до ка зам, ґрун то ва ним лише на  умо -
глядних арґумен тах. По даль шо го роз вит ку ста тис тич на теорія на бу ла у
пра цях пред став ників різних на уко вих шкіл, а сама ста тис ти ка і як на ука, і
як га лузь прак тич ної діяль ності до сяг ла знач них успіхів у техніці зби ран ня,
опра цю ван ня, аналізу й уза галь нен ня ста тис тич ної інформації.

Як на ука ста тис ти ка вив чає кількісний ас пект ма со вих суспільних явищ 
у не роз рив но му зв’яз ку з їхнім якісним ас пек том, досліджує кількісне ви ра -
жен ня за ко номірнос тей суспільно го роз вит ку за кон крет них умов місця і
часу [Ря у зов, 1979: с. 8]. Кількісні ха рак те рис ти ки суспільних явищ ста тис -
ти ка подає в циф рах, що зміню ють ся в часі та про сторі. Близь ке до цьо го
виз на чен ня тлу ма чен ня змісту ста тис ти ки як га лузі знан ня надає та кож по -
ши ре ний аме ри ка нський довідник з кла сифікації робіт в адміністра тив них
уста но вах США: ста тис ти ка є на укою про зби ран ня, кла сифікацію і кількісне
оціню ван ня фактів як підґрун тя для вис новків.

Важ ли ве зна чен ня у ста тис тиці має по нят тя су куп ності, що являє со бою 
мно жи ну окре мих оди ниць, об’єдна них спільною якісною осно вою, але
відмінних одне від од но го за низ кою ознак. Самі ста тис тичні циф ри бу ва ють 
дво я ко го роду: одні з них ста нов лять уза галь не ну ха рак те рис ти ку об сягів
су куп ності (на прик лад, за галь ної чи сель ності на се лен ня, розмірів тру до вих 
ре сурсів чи жит ло во го фон ду в країні); інші да ють уза галь нені ха рак те рис -
ти ки су куп нос тей за низ кою ознак, що ма ють різне кількісне або якісне ви -
ра жен ня. Такі озна ки на зи ва ють варіаційни ми (зміню ва ни ми).

Уза галь нені ха рак те рис ти ки ма со вих суспільних про цесів і явищ ста -
тис ти ка ви ко рис то вує для по шу ку за ко номірнос тей, що ви яв ля ють ся у пев -
но му по ряд ку роз та шу ван ня, співвідно шен ня або зміни ста тис тич них цифр. 
Це мо жуть бути за ко номірності роз вит ку (ди наміки) різно манітних про -
цесів або явищ; за ко номірності зміни їхньої струк ту ри, роз поділу оди ниць
усе ре дині су куп ності і, зреш тою, зв’яз ної зміни різних ознак, що варіюють,
все ре дині су куп нос тей (на прик лад, роз поділ за й ня тих пев них про фесій і
кваліфікації за ве ли чи ною ста жу прак тич ної ро бо ти).
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За ко номірності гро ма дсько го жит тя за вжди відоб ра жа ють дію склад -
них при чин, співвідно шен ня яких і су куп ний ре зуль тат зміню ють ся мірою
роз вит ку суспільства і, отже, во че вид ню ють ся лише за умов кон крет но го
місця і часу. Най важ ливіше за вдан ня ста тис тич них досліджень по ля гає у
ви яв ленні й вимірю ванні за ко номірнос тей ма со вих про цесів і явищ ме то да -
ми, роз роб лю ва ни ми ста тис ти кою як на укою [Ря у зов, 1979: с. 14]. Спе -
цифічні при й о ми, за до по мо гою яких ста тис ти ка вив чає свій пред мет,  утво -
рюють ста тис тич ну ме то до логію. У кож но му ста тис тич но му досліджен -
ні мож на ви ок ре ми ти три послідовні стадії: ста тис тич не спос те ре жен ня
(зби ран ня пер вин но го ста тис тич но го ма теріалу); зве ден ня ре зуль татів спо -
с те ре жен ня в певні су куп ності; аналіз от ри ма них зве де них ма теріалів. На
всіх цих трьох стадіях як інстру мент ста тис тич ної ме то до логії ви ко рис то ву -
ють спеціальні методи.

Ме то ди ста тис тич но го аналізу вмож лив лю ють пер вин ну сис те ма ти -
зацію й уза галь нен ня циф ро вих да них, що опи су ють досліджу вані су куп -
ності. Глиб шо го ро зуміння сут ності досліджу ва них про цесів або явищ мож -
на до сяг ти лише в ре зуль таті вто рин но го опра цю ван ня да них ста тис тич но -
го спос те ре жен ня, сенс яко го по ля гає в под аль шо му уза галь ненні вже от ри -
ма них ре зуль татів і на уковій інтер пре тації їх.

Ме то ди вто рин но го опра цю ван ня й аналізу да них зво дять ся зреш тою до 
ма те ма ти ко-ста тис тич но го мо де лю ван ня, яке мож на здійсню ва ти різни ми
за со ба ми. Графіки, ви ко рис то ву вані в ма те ма ти ко-ста тис тич но му аналізі,
яв ля ють со бою одну з форм ма те ма тич но го мо де лю ван ня, цілком рі вно -
правну з аналітич ною (ал геб раї чною) мо дел лю і наділену низ кою пе ре ваг
пе ред нею. Зок ре ма, в мо де лях, що опи су ють ста тис тичні су куп ності зі
склад ною струк ту рою роз поділу зна чень варіатив ної озна ки, до речнішою є
графічна фор ма за пи су. Основні функції графічних мо де лей по ля га ють у
відоб ра женні об ся гу та струк ту ри ста тис тич них су куп нос тей, зміни їх у часі
та роз поділу в про сторі, у ви яв ленні за ко номірнос тей, влас ти вих цим су куп -
нос тям.

Нап рик лад, аналіз струк тур ної діаг ра ми, відо мої у прак тиці де мог ра -
фічної ста тис ти ки як вікова піраміда, дає змо гу склас ти уяв лен ня про ста те -
во-вікову струк ту ру на се лен ня і ви я ви ти відхи лен ня віко во го скла ду на се -
лен ня від нор маль но го. Крім того, вікова піраміда за без пе чує мож ливість
де мог рафічно го про гно зу на на й ближ че май бутнє.

Ви ко рис то ву ю чи графічне зоб ра жен ня ди намічних рядів, мож на на -
очно уя ви ти ха рак тер роз вит ку того чи іншо го про це су, яви ща або струк ту -
ри. Для аналізу форм ста тис тич но го роз поділу мож на за сто су ва ти кілька
мо де лей: га ус со ву кри ву нор маль но го роз поділу, мо делі роз поділу Пу ас со -
на, Пірсо на, Фішера, Стью ден та, кри ву Ло рен ца та низ ку інших.

 Зав дан ня графічної мо делі, відо мої як кри ва Ло рен ца, по ля га ють у  ви -
значенні й вимірю ванні відміннос тей у рівнях кон цен трації ве ли ких мас у
певній кількості окре мих ве ли ких оди ниць, у вста нов ленні пи то мої ваги чи
віднос но го зна чен ня цих ве ли ких оди ниць в усій ге не ральній су куп ності. Як 
інстру мент аналізу ста тис тич них роз поділів мож на ви ко рис та ти та кож гра -
фічну мо дель на рос та ю чих або на гро мад же них час тот (ку му ля тив на кри -
ва), ши ро ко за сто со ву ва ну в ста тис тичній прак тиці.
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Ма те ма тич не мо де лю ван ня вхо дить до чис ла за галь них на уко вих ме -
тодів, за сто со ву ва них в еко номіко-соціологічних і соціаль но-де мог ра фіч -
них досліджен нях. На пев но му етапі по бу до ви на уко вої теорії ви ни кає по -
тре ба в її фор малізації та за без пе ченні стро го го логічно го підґрун тя для
 висловлених гіпо тез. Ма те ма ти ка за без пе чує тут той логічний фун да мент,
на яко му мож на бу ду ва ти теорію [Бун ге, 1967: с. 58]. На дум ку Д.Гар вея, мо -
дель мож на роз гля да ти як фор малізо ва ний вик лад теорії за со ба ми фор -
маль ної логіки, теорії мно жин і ма те ма тич ної ста тис ти ки, за сто су ван ня
яких дає змо гу ви я ви ти й усу ну ти внутрішню не узгод женість теорії [Хар -
вей, 1976: с. 240].

Най по ши ренішими мо де ля ми, за сто со ву ва ни ми в досліджен нях роз -
вит ку про сто ро вих сис тем і при дат ни ми для аналізу міґраційних по токів, є
ґравітаційні, а та кож мо делі по тенціалів і про сто ро вої взаємодії. По ряд із
ґравітаційни ми мо де ля ми ши ро ко ви ко рис то ву ють ся при зна чені для прак -
тич них роз ра хунків реґресійні мо делі, хоча вони нерідко да ють не ви сокі
зна чен ня коефіцієнтів мно жин ної реґресії. Тому реґресійний аналіз до -
цільно до пов ню ва ти якісни ми досліджен ня ми й ре тель ною інтер пре тацією
от ри ма них ре зуль татів [При быт ко ва, 2009: с. 87].

Обнадійливі ре зуль та ти за без пе чує ком плек сне ви ко рис тан ня ста тис -
тич них ме тодів, зок ре ма поєднан ня варіаційно го, дис пер сно го, ко ре ля цій -
но го і реґресійно го аналізів.

Оскільки реґресійний аналіз дає ре зуль та ти, при датні для інтер пре тації, 
лише за сто сов но до вель ми од норідних су куп нос тей, ре ко мен дується роз -
поділити вихідні дані на од норідні гру пи і вже потім за сто со ву ва ти ре -
ґресійний аналіз до кож ної з них окре мо [Айвазян, 1973: с. 968–983]. Однак
при ви борі од но го із ба гать ох мож ли вих ме тодів реґресійно го аналізу слід
ура хо ву ва ти влас ти вості от ри ма них у ре зуль таті кла сифікації груп. Па ке ти
при клад них ста тис тич них про грам за зви чай вклю ча ють низ ку ме тодів кла -
сифікації та реґресії.

Мо де лю ван ня про цесів соціаль ної мобільності

Об’єктом мо де лю ван ня про цесів соціаль ної мобільності є різно манітні
види руху безлічі індивідів і груп у часі та про сторі: соціальні пе реміщен ня,
різні види руху тру до вих ре сурсів (те ри торіаль но го, міжга лу зе во го, між -
про фесійно го). А по чат ко ве за вдан ня по ля гає в описі їхньої по ведінки, що
має низ ку ха рак тер них рис.
• Соціаль на по ведінка де терміно ва на ба гать ма осо бис ти ми мо ти ва ми, що

незрідка ма ють су перечлив ий ха рак тер і виз на ча ють ся у підсум ку кон -
крет ни ми об’єктив ни ми об ста ви на ми.

• Соціаль на по ведінка індивідів ха рак те ри зується не стабільністю, по за як 
чин ни ки, що її виз на ча ють, пе ре бу ва ють у стані бе зу пин ної зміни.

• Соціаль на по ведінка є чітко ви ра же ним імовірнісним про це сом.

• Соціаль на по ведінка вирізняється суттєвою не однорідністю су куп ності
осіб, за лу че них у про це си соціаль ної мобільності [Дви же ние ра бо чих
кад ров, 1974: с. 40].
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При мо де лю ванні про цесів соціаль ної мобільності су купність за лу че -
них у них індивідів поділя ють на k стра тифікаційних груп, кож на з яких
об’єднує індивідів з од норідни ми ха рак те рис ти ка ми. Пе ред ба чається, що
індивіди мо жуть пе ре хо ди ти з однієї стра тифікаційної гру пи до іншої і
k-вимірний век тор x(t) задає чи сель ності індивідів у гру пах у мо мент часу t.
Опис по ведінки век то ра x(t) в часі — за вдан ня пер шо ряд ної важ ли вості,
роз гляд яко го за при пу щен ня про ви пад ко вий ха рак тер індивіду аль них пе -
ре ходів не одмінно при во дить до вив чен ня век тор но го ви пад ко во го про це су
[x(t), t ≤ 0].

При мо де лю ванні соціаль ної мобільності на й частіше ви ко рис то ву ють
мо делі мар ко всько го типу [Stewman, 1976: p. 201–245; Ро ма нов, Те ре хов,
1980: с. 272–291], які да ють змо гу вра хо ву ва ти мож ливість кож но го ін -
дивіда об и ра ти з де я кою імовірністю один із кількох пе ре дба чу ва них спо -
собів по ведінки. Це дає мож ливість при род ним чи ном от ри ма ти ймо вір -
нісний опис ме ханізму пе ре роз поділу індивідів за стра тифікаційни ми гру -
па ми. Най шир ше за сто су ван ня діста ють різно манітні мо дифікації на й про -
стішої мар ко вської мо делі з дис крет ним ча сом (на прик лад, за рік) і по -
стійною в часі мат ри цею пе рехідних імовірнос тей. Се ред них слід на зва ти
мо дифікацію мо делі, що вра хо вує не однорідність індивіду аль ної ак тив -
ності, а та кож мо дифікацію мо делі, що вра хо вує мінливість по ведінки інди -
відів у часі [Орлов, 1983: с. 216].

За довільних ре зуль татів від ви ко рис тан ня на й простішої мар ко вської
мо делі очіку ють при мо де лю ванні про цесів, у яких по каз ни ки мобільності
стаціонарні, а та кож за умо ви, що індивіди з однієї стра тифікаційної гру пи
по во дять ся одна ко во, тоб то гру па од норідна. Та ки ми про це са ми є, до при -
кла ду, про це си те ри торіаль ної мобільності (пе ре їзди на постійне місце про -
жи ван ня), соціальні пе реміщен ня індивідів, про це си міжга лу зе вої й між -
про фесійної мобільності.

Для по бу до ви інтер валь но го про гно зу роз поділу індивідів за стра ти -
фікаційни ми гру па ми потрібні дані про пе ре су ван ня індивідів у виг ляді
мат риці. Отри ман ня та кої інфор мації — це са мостійна про бле ма, і по в’я за не
воно, як пра ви ло, із про ве ден ням тру домістких досліджень, як, на прик лад,
при по бу дові міжпро фесійно го ба лан су тру до вих ре сурсів.

На ос та нок за зна чу, що ймовірнісний підхід відкри ває ши рокі мож ли -
вості для по яс нен ня про сто ро вих взаємодій (зв’язків, по токів) і вив чен ня
різно манітних про явів про сто ро вої діяль ності лю ди ни.

Ви ко рис тан ня при клад но го реґресійно го аналізу
в про гно зу ванні про цесів те ри торіаль ної мобільності

на се лен ня

Роз ви ток про цесів те ри торіаль ної мобільності на се лен ня відбу вається
під впли вом безлічі різно манітних чин ників. Деякі з них є ре зуль та том
цілес пря мо ва ної діяль ності лю ди ни, про те інші не за ле жать від неї. Тому
при про гно зу ванні розмірів, на прямів, інтен сив ності та струк ту ри по токів
те ри торіаль ної мобільності на се лен ня су купність аналізо ва них чин ників
мож на роз поділити на дві основні гру пи: реґульо вані та нереґульо вані. Між
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ними існу ють складні взаємоз в’яз ки, вони діють од но час но, і їхній вплив на
розміри й інтен сивність міжпо се ле нських і міжкраї но вих по токів індивідів
має ком плек сний ха рак тер. Аналіз, оціню ван ня і про гно зу ван ня об сягів, на -
прямів і струк ту ри цих по токів мож ливі шля хом кількісно го вив чен ня рівня 
впли ву всіх чин ників — як реґульо ва них, так і нереґульо ва них — на до -
сліджу ва ний по каз ник.

Ба га то фак тор ний ко ре ляційно-реґресійний аналіз дає змо гу оцінити
міру впли ву на досліджу ва ний ре зуль та тив ний по каз ник кож но го із вклю -
че них в аналіз чин ників за фіксо ва но го по ло жен ня (на се ред ньо му рівні)
всіх інших, а та кож у разі будь-яких мож ли вих спо лу чень чин ників знай ти з
пев ною мірою точ ності те о ре тич не зна чен ня цьо го по каз ни ка. При цьо му
не обхідною умо вою є відсутність між ними функціональ но го зв’яз ку. На
основі по пе ред ньо го те о ре тич но го аналізу фор му люється гіпо те за про при -
чин но-наслідкові зв’яз ки.

Лише після того, як такі при пу щен ня ви су ну то, ба га то фак тор ний ко ре -
ляційно-реґресійний аналіз може або підтвер ди ти, або спрос ту ва ти їх і дати
кількісне оціню ван ня впли ву різно манітних чин ників.

У пе ребігу ко ре ляційно-реґресійно го аналізу здійсню ють по бу до ву й
аналіз ста тис тич ної мо делі у виг ляді рівнян ня реґресії, що на бли же но  ви -
ражає за лежність досліджу ва но го по каз ни ка від чин ників, що впли ва ють
на ньо го. Ма те ма тич не за вдан ня фор му люється так: із ба гать ох функцій
потрібно виб ра ти аналітич не ви ра жен ня, кот ре як най кра ще відоб ра жа ти -
ме ре альні зв’яз ки між досліджу ва ним по каз ни ком і чин ни ка ми, тоб то знай -
ти функцію Y = f(x1+x2, ... xn), де в на шо му ви пад ку Y — те ри торіаль на
мобільність на се лен ня, а x1, x2, ..., xn — чин ни ки, що впли ва ють на її  фор -
мування.

Зав дан ня по ля гає в тому, щоби з’я су ва ти ха рак тер і міру впли ву чин -
ників на по каз ни ки те ри торіаль ної мобільності на се лен ня. Якщо за вдан ня
успішно ви ко на не, ми ма ти ме мо інстру мент для про гно зу ван ня, а в де я ких
ви пад ках — і для управління досліджу ва ним про це сом. Вибір типу функції
здійсню ють, спи ра ю чись або на те о ре тичні знан ня про досліджу ва ний про -
цес, або на по пе редній досвід ана логічних досліджень, або ж виз на ча ють
емпірич но, шля хом пе ре би ран ня функцій різних типів. Оскільки в біль -
шості ви падків будь-яку функцію ба гать ох змінних шля хом їх заміни чи ло -
га риф му ван ня мож на звес ти до лінійно го виг ля ду, рівнян ня мно жин ної
реґресії бу ду ють у лінійній формі Y = f(a0 + a1x1+ a2x2 + .... + anxn).

Ко жен коефіцієнт цьо го рівнян ня по ка зує міру впли ву того чи іншо го
фак то ра на аналізо ва ний по каз ник за фіксо ва но го ста ну реш ти фак торів.
Зі зміною кож но го фак то ра на оди ни цю по каз ник змінюється на ве ли чи -
ну відповідно го коефіцієнта реґресії. Вільний член рівнян ня не несе  жод -
ного соціаль но-еко номічно го на ван та жен ня. Рівнян ня мно жин ної реґресії
вра хо вує се редній вплив на аналізо ва ний по каз ник не всіх, а лише на й -
суттєвіших фак торів. Тому навіть у разі найбільш вда ло об ра ної функції
 виникає роз кид фак тич них зна чень Y на вко ло об чис лю ва них. При по бу -
дові рівнян ня ви ни кає про бле ма до бо ру змінних, вклю че них у реґресійний
аналіз.
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Існує кілька ста тис тич них ме тодів до бо ру змінних: ме тод усіх мож ли -
вих реґресій, ме тод вик лю чен ня, ме тод вклю чен ня, по кро ко вий реґресійний 
аналіз, дві варіації чо тирь ох по пе редніх ме тодів, по щаб ле вий реґресійний
аналіз. Не по гані ре зуль та ти за без пе чує кро ко вий реґресійний аналіз, що
являє со бою поліпше ну мо дифікацію ме то ду вклю чен ня.

Ме тод вклю чен ня дає змо гу уник ну ти опра цю ван ня більшої кількості
змінних, ніж це не обхідно. До аналізу вклю ча ють змінні по черзі, доки
реґресійне рівнян ня ста не за довільним. По ря док вклю чен ня їх виз на ча ють
на підставі час тко во го коефіцієнта ко ре ляції, ви ко рис то ву ва но го як ви -
мірник важ ли вості ще не вклю че них у рівнян ня змінних. Про те цей ме тод не 
дає мож ли вості досліджу ва ти вплив чер го вої змінної на вне сок іншої змін -
ної, вве де ної в рівнян ня на по пе редній стадії. Цю ваду долає по кро ко вий
реґресійний аналіз, що пе ре дба чає до дат ко ве досліджен ня й оціню ван ня на
кожній стадії міри важ ли вості змінних, вклю че них у мо дель на по пе редніх
стадіях.

Для оціню ван ня зна чи мості внес ку кож ної зі змінних на чер го во му
кроці здійсню ють дис персійний аналіз, у рам ках яко го об чис люється час т -
ко вий F-кри терій (кри терій Фішера). Дис персійний аналіз доз во ляє ма те -
ма тич но стро го пе ревірити суттєвість аналізо ва них зв’язків. Якщо змінна,
що ро би ла суттєвий вне сок у мо дель на ранніх стадіях її по бу до ви, вво дить -
ся в реґресійне рівнян ня після інших змінних, вона може ви я ви ти ся за й вою
че рез знач ну ко ре ляцію з ними. Та ким чи ном, F-кри терій умож лив лює
оціню ван ня віднос но го ефек ту кож ної змінної після інших і слу гує для роз -
в’я зан ня пи тан ня щодо до да ван ня або вик лю чен ня членів мо делі.

У про цесі до бо ру змінних для вклю чен ня в реґресійне рівнян ня вар то
з’я су ва ти, чи є та чи інша змінна тільки вимірю ва ною, або ж вона по ряд із
тим є ще й ке ро ва ною. Якщо мо дель при зна че на для цілей управління, до неї 
ма ють бути вклю чені ке ро вані змінні, навіть якщо вне сок їх у рівнян ня
менш зна чи мий.

Однак самі коефіцієнти реґресії не да ють підстав ствер джу ва ти, які з
них справ ля ють найбільший вплив на розміри по токів те ри торіаль ної мо -
більності (оскільки вони виміряні різни ми оди ни ця ми), а та кож у роз вит ку
яких чин ників за кла де но на й значніші ре зер ви реґулю ван ня цьо го про це су в 
за да но му на прямі. Для цьо го об чис лю ють час ткові коефіцієнти елас тич -
ності (Ei) і так звані β-коефіцієнти (βi).

Зав дя ки час тко вим коефіцієнтам елас тич ності усу ва ють ся розбіжності
в оди ни цях вимірю ван ня чин ників. Вони по ка зу ють, на скільки відсотків у
се ред ньо му змінюється аналізо ва ний по каз ник зі зміною на 1% кож но го
фак то ра за фіксо ва но го ста ну реш ти фак торів. β-коефіцієнт по ка зує, на яку
час ти ну се ред ньок вад ра тич но го відхи лен ня змінюється досліджу ва ний по -
каз ник (за леж на змінна) зі зміною відповідно го чин ни ка на ве ли чи ну його
се ред ньок вад ра тич но го відхи лен ня. Та ким чи ном, на підставі час тко вих
коефіцієнтів елас тич ності та β-коефіцієнтів мож на су ди ти про вне сок, що
його роб лять вклю чені в рівнян ня фак то ри в ди наміку по каз ників те ри -
торіаль ної мобільності на се лен ня.

Мною було зроб ле но спро бу виз на чи ти на й суттєвіші фак то ри та силу
їхньо го впли ву на фор му ван ня по токів те ри торіаль ної тру до вої мобільності 
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сільсько го на се лен ня в Україні. Як за леж ну змінну Y взя то ве ли чи ну кон -
тинґенту осіб, які щод ня здійсню ють тру дові по їздки із сільської місце -
вості до місця док ла дан ня праці в міських по се лен нях і на зад. До аналізу
вклю че но всі суттєві фак то ри, що виз на ча ють умо ви праці, по бу ту та відпо -
чин ку, а та кож рівень доб ро бу ту та якості жит тя сільсько го на се лен ня краї -
ни: рівень тру до вих до ходів, розміри гро шо вих за ощад жень і на гро мад жен -
ня пред метів три ва ло го ко рис ту ван ня, мож ли вості здо бут тя жи те ля ми села
освіти та про фесії, дос тупність і якість ме дич ної до по мо ги, роз ви ток до рож -
ньої ме режі, за без пе ченість уста но ва ми куль тур но-по бу то во го об слу го ву -
ван ня й торгівлі та ін. Для об чис лен ня коефіцієнтів ко ре ляції та реґресії
було ви ко рис та но ди намічні ряди вклю че них в аналіз по каз ників три ва -
лістю 15 років.

Вибір рівнян ня, яке б найліпшим чи ном відоб ра жа ло ре альні зв’яз ки
між розмірами по токів що ден ної тру до вої міґрації в міста із сільської місце -
вості і фак то ра ми, що впли ва ють на цей про цес, був здійсне ний у про цесі по -
кро ко во го реґресійно го аналізу. Рівнян ня на бу ло та ко го виг ля ду:

Y = 1779,818 + 1,346Х1 + 0,028Х2 – 255,158Х3 + 9,510Х4 (1),

де Х1 — ве ли чи на роздрібно го то ва ро обігу в роз ра хун ку на душу на се лен ня в 
сільській місце вості;
Х2 — будівниц тво жит ло вих бу динків, тис. м2 за галь ної/ко рис ної площі;
Х3 — кількість клуб них за кладів у сільській місце вості в роз ра хун ку на
10000 жи телів;
Х4 — щільність ме режі ав то мобільних шляхів із твер дим по крит тям, км на
1000 км2 те ри торії.

Го лов на ідея по кро ко во го реґресійно го аналізу по ля гає в по шу ку ре -
ґресії з кілько ма змінни ми у виг ляді серій лінійних реґресійних за леж нос -
тей і в пе ре бу дові таб лиці крок за кро ком до кінця. Крім того, на кож но му
етапі об чис люємо су куп ний коефіцієнт мно жин ної ко ре ляції R і су куп ний
коефіцієнт мно жин ної де термінації R2.

Коефіцієнт мно жин ної ко ре ляції R є основ ним по каз ни ком лінійно го
ко ре ляційно го зв’яз ку. Він вимірює од но час ний вплив змінних-фак торів на
за леж ну змінну і є інди ка то ром сили зв’яз ку між ними. Чим мен ше спос те -
ре жу вані зна чен ня досліджу ва но го по каз ни ка відхи ля ють ся від лінії мно -
жин ної реґресії, тим ко ре ляційний зв’я зок є інтен сивнішим, а отже, ве ли чи -
на R — ближ чою до оди ниці. Су куп ний коефіцієнт мно жин ної де термінації
по ка зує, яка час тка варіації досліджу ва но го по каз ни ка по яс нюється впли -
вом фак торів, вклю че них у рівнян ня реґресії. Чим ближ че R2 до оди ниці,
тим більшою мірою варіація за леж ної змінної ха рак те ри зується впли вом
відібра них чин ників.

У на шо му ви пад ку R ста но вить 0,9979, а R2 дорівнює 0,9959, тоб то
зміна те ри торіаль ної тру до вої мобільності сільсько го на се лен ня Украї ни на
99,6% зу мов лю ва на 4 чин ни ка ми, вклю че ни ми в реґресійне рівнян ня.
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Суттєве зна чен ня для роз вит ку про це су те ри торіаль ної мобільності
сільських жи телів має їхня поінфор мо ваність про умо ви і ха рак тер праці в
місцях їхньо го пе ре дба чу ва но го пра цев лаш ту ван ня. Пе реміщен ню у про -
сторі як фак ту за вжди пе ре дує про цес при й нят тя рішен ня про зміну місця і
сфе ри док ла дан ня праці, ха рак те ру тру до вої діяль ності й на леж ності до пев -
ної соціаль ної гру пи на се лен ня. Вклю чені до аналізу фак то ри пе ре дусім
впли ва ють на при й нят тя рішен ня. Саме ж пе реміщен ня індивідів має сто -
сов но рішен ня вто рин ний ха рак тер, підпо ряд ко ва не йому й слу гує цілям
його реалізації.

Отри ма не рівнян ня реґресії (1) мож на ви ко рис та ти для цілей про гно зу -
ван ня. Для об чис лен ня пер спек тив них зна чень Y дос тат ньо підста ви ти в
ньо го про гнозні зна чен ня Х1, Х2, Х3 і Х4.

Графічні мо делі як інстру мент аналізу
про сто ро вої нерівномірності роз поділу тру до вих по токів

сільських жи телів у міста й інтен сив ності їх в Україні

Те ри торіальні пе реміщен ня сільсько го на се лен ня в міста із тру до вою
ме тою по ши рені на всіх те ре нах Украї ни. Одна че рівні їхньо го роз вит ку в
окре мих реґіонах краї ни вирізня ють ся знач ною нерівномірністю. Для ви яв -
лен ня міри рівномірності роз поділу між сільськи ми адміністра тив ни ми
 районами мас індивідів, що утво рю ють тру дові по то ки, я ско рис та ла ся
графічною мо дел лю, відо мою як кри ва Ло рен ца (рис. 1). Графік кон цен -
трації (нерівномірності) роз поділу за мо дел лю Ло рен ца має фор му квад ра -
та, вздовж сторін яко го від нуль о вої точ ки йдуть дві одна кові відсот кові
шка ли від 0 до 100%. На го ри зон тальній шкалі под а но збільшен ня відсотків
чис ла сільських адміністра тив них ра йонів, на вер ти кальній — збільшен ня
відсотків кон тинґентів меш канців цих ра йонів, за й ня тих у міських на се ле -
них пун ктах. Відсот кові шка ли слу гу ють ко ор ди на та ми, за яки ми в полі
графіка точ ка ми по зна че но роз ра хо вані у спеціальній таб лиці по каз ни ки за
од ной мен ни ми гру па ми (табл. 1). Спо лу чені між со бою точ ки утво рю ють
плавні ввігнуті криві Лоренца.

Про ве де на в полі графіка з нуль о вої точ ки діаго наль на лінія являє со -
бою те о ре тич ну межу рівномірності роз поділу, прак тич но не до сяж ну. Міра
відхи лен ня кри вих Ло рен ца від діаго налі відоб ра жає кон цен трацію або
ступінь нерівномірності роз поділу тру до вих міґрантів із чис ла сільських
жи телів між сільськи ми ра йо на ми Украї ни.

Криві Ло рен ца, суміщені в полі графіка, вка зу ють, що впро довж
1968–1981 років нерівномірність роз поділу сільських жи телів між сіль -
ськи ми адміністра тив ни ми ра йо на ми Украї ни, які пра цю ють щод ня у місті,
змен ши ла ся. Так, у 1968-му май же по ло ви на всіх за й ня тих у місті жи телів
села (48%) була зо се ред же на лише в 10% від за галь ної су куп ності цих
 районів, а на 30% ра йонів при па да ло 80% тру до вих міґрантів із чис ла сіль -
ських жи телів. До 1974 року в 10% ра йонів меш ка ло вже 41%, а на 30%
 районів — 75% за галь ної су куп ності сільських жи телів, які пра цю ють у
місті. До 1981-го у 10% ра йонів кон цен трація тру до вих міґрантів, за й ня тих у 
місті, змен ши ла ся до 38%, а у 30% ра йонів — до 72%. І якщо у 1968 році в по -
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ло вині сільських адміністра тив них ра йонів меш ка ли всьо го 8% за й ня тих
у міських по се лен нях тру до вих міґрантів, то на 1981 рік пи то ма вага їх
збільши ла ся до 13%. Та ким чи ном, упро довж 1968–1981 років у меж ах
Украї ни  вочевид нилася тен денція до пев ної де кон цен трації по токів тру до -
вої ма ят ни ко вої міґра ції сільсько го на се лен ня, спря мо ва них у міста.

Таб ли ця 1

Тру до ва ма ят ни ко ва міґрація сільсько го на се лен ня в міста Украї ни на
01.01.1981 року (гру пу ван ня для впо ряд ку ван ня графіка кон цен трації

тру до вих міґрантів за мо дел лю Ло рен ца) 
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До 100  24    50   1200  24    1200  5,3  0,1

101–200  21   150   3150  45    4350 10,0  0,3

201–400  33   300   9900  78   14250 17,2  0,9

401–600  33   500  16500 111   30750 24,6  2,0

601–800  29   700  20300 140   51050 31,0  3,2

801–1000  16   900  14400 156   65450 34,5  4,2

1001–2000 104  1500 156000 260  221450 57,5 14,1

2001–3000  48  2500 120000 308  341450 68,1 21,7

3001–4000  33  3500 115500 341  456950 75,4 29,0

4001–5000  22  4500  99000 363  555950 80,3 35,3

5001–6000  11  5500  60500 374  616450 82,7 39,2

6001–8000  23  7000 161000 397  777450 87,8 49,4

8001–10000  13  9000 117000 410  894450 90,7 56,8

10001–15000  22 12500 275000 432 1169450 95,6 74,3

15001–20000  14 17500 245000 446 1414450 98,7 89,8

20001–25000   2 22500  45000 448 1452450 99,1 92,7

По над 25000   4 28750 115000 452 1574450 100,0 100,0
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Рис. 1. Графік кон цен трації (нерівномірності) роз поділу за мо дел лю Ло рен ца. 
Роз поділ за галь ної кількості тру до вих ма ят ни ко вих міґрантів між сільськи ми

адміністра тив ни ми ра йо на ми Украї ни у 1968, 1974, 1978 і 1981 ро ках

Аналіз роз поділу сільських адміністра тив них ра йонів Украї ни за рівнем 
інтен сив ності тру до вої ма ят ни ко вої міґрації сільсько го на се лен ня (рис. 2)
був здійсне ний за графічною мо дел лю на гро мад же них час тот (ку му ля тив -
ної кри вої). Ку му ля тив ний графік роз поділу по бу до ва ний у виг ляді пря мо -
кут ни ка, сто ро ни яко го яв ля ють со бою ґра ду йо вані відсот кові шка ли: на
вер ти кальній шкалі роз та шо ва но пи томі ваги тру до вих ма ят ни ко вих
міґран тів із чис ла сільських жи телів у за гальній чи сель ності сільсько го пра -
цез дат но го на се лен ня адміністра тив но го ра йо ну; на го ри зон тальній — від -
сот ки кількості ра йонів за на рос тан ням. Ку му ля тивні криві роз ра хо ва но за
при нци пом “не більш як”, роз ра хун ко ву схе му їх под а но в таблиці 2.

Аналіз ку му ля тив них кри вих, по бу до ва них за да ни ми 1968, 1974, 1978 і
1981 років, при во дить нас до вис нов ку про змен шен ня в цей період не -
рівномірності роз поділу сільських адміністра тив них ра йонів Украї ни за
рівнем інтен сив ності що ден них тру до вих по токів сільських жи телів у міста.
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У 1968 році пе ре важ на час ти на сільських адміністра тив них ра йонів ха -
рак те ри зу ва ли ся низ ь кою інтен сивністю тру до вої ма ят ни ко вої міґрації. У
80% ра йонів пи то ма вага за й ня тих у містах сільських жи телів не пе ре ви щу -
ва ла 10% (у тому числі у 20% ра йонів участь їх у цьо му про цесі по зна ча ла ся
по каз ни ка ми, мен ши ми за 1%). У 90% за галь ної су куп ності ра йонів інтен -
сивність що ден них тру до вих по їздок сільських жи телів у міста пе ре бу ва ла в 
меж ах 20%, і ли шень 10% ра йонів ха рак те ри зу ва ли ся по каз ни ка ми по над
20% (від 20% до 69%).

У 1974 році кількість сільських ра йонів, по зна че них по каз ни ка ми інтен -
сив ності що ден них тру до вих по токів у міста по над 20%, до сяг ла 16%; ско ро -
ти ло ся чис ло ра йонів із мінімаль ним рівнем інтен сив ності що ден них тру до -
вих по їздок сільських жи телів у міста (менш як 1%): їх налічу ва ло ся ли шень 
10,3%. Для 80% ра йонів по каз ни ки інтен сив ності цьо го про це су зрос ли до
17%, а для 9% ра йонів сяг ну ли рівня 27%.

У 1981 році інтен сивність тру до вих по їздок сільських жи телів у міста в
меж ах 1% була зафіксо ва на лише у 7,7% ра йонів. Час тка ра йонів із рівнем
інтен сив ності цьо го про це су по над 20% збільши ла ся до 22,4%; по каз ни ки
інтен сив ності по над 30% спос теріга ли ся вже в 11,2% ра йонів.

Та ким чи ном, уже до 1981 року відбу ло ся ско ро чен ня чис ла ра йонів із
низ ь ким рівнем інтен сив ності те ри торіаль ної мобільності сільсько го на се -
лен ня в на прям ку міста із тру до ви ми цілями за од но час но го зрос тан ня час т -
ки ра йонів із на й ви щи ми по каз ни ка ми роз вит ку цьо го про це су.

Рис. 2. Ку му ля тив ний графік роз поділу сільських адміністра тив них ра йонів Украї ни
за рівнем інтен сив ності тру до вої ма ят ни ко вої міґрації сільсько го пра цез дат но го

 населення у 1968, 1974, 1978 і 1981 ро ках
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Таб ли ця 2

Роз поділ сільських адміністра тив них ра йонів Украї ни за рівнем інтен -
сив ності тру до вої ма ят ни ко вої міґрації на се лен ня на 01.01.1981 року

(гру пу ван ня для впо ряд ку ван ня ку му ля тив но го графіка роз поділу) 

Гру пи за рівнем
інтен сив ності тру до -

вої ма ят ни ко вої
міґрації сільсько го

на се лен ня, у відсот -
ках 

Кількість ра йонів
у групі

Ку му ля та за кількістю ра йонівa

В аб со лют них
 значеннях У відсот ках

1,0 35  35  7,7

1,1–2,5 32  67 15,4

2,6–5,0 64 131 28,8

5,1–7,5 60 191 42,0

7,6–10,0 49 240 52,7

10,1–12,5 45 285 62,6

12,6–15,0 29 314 69,0

15,1–17,5 22 336 73,8

17,6–20,0 17 353 77,6

20,1–25,0 22 375 82,4

25,1–30,0 29 404 88,8

30,1–35,0 10 414 91,0

35,1–40,0  9 423 93,0

40,1–45,0 11 434 95,4

45,1–50,0  4 438 96,3

50,1–60,0 15 453 99,6

60,1–70,0  1 454 99,8

70,1–80,0  1 455 100,0

a Ку му ля ту скла де но за при нци пом “не більш як”. Нап рик лад, у 35 (або 7,7%) сіль -
ських адміністра тив них ра йо нах інтен сивність тру до вої міґрації сільсько го на се лен -
ня не більш як 1,0%; у 67 (15,4%) — не більш як 2,5% і т.д.

Вис нов ки

Ви ко рис то ву ю чи ста тис тичні мо делі, соціоло ги от ри му ють інстру мент
аналізу, за вдя ки яко му мож на зро зуміти ба га то ре чей, але ніколи не вда -
сться пізна ти усе. Як пра ви ло, цьо го й не потрібно. Зна ти тре ба лише те, що
на справді важ ли во. Утім, з іншо го боку, ніколи не мож на бути впев не ним,
що в мо делі вра хо ва но всі чин ни ки, кон че важ ливі при фор му ванні те о ре -
тич них гіпо тез або при роз в’я занні при клад них за дач. Ста тис ти ка як на ука
на ма гається от ри ма ти відповіді на пи тан ня на підставі ма теріалу, яко го в
при нципі не дос тат ньо. Тому вона виз на чає пра ви ла, що да ють мож ливість
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су ди ти про рівень дос тат ності або не дос тат ності того чи іншо го кон крет но го 
вис нов ку. Цен траль ною про бле мою в опа ну ванні ста тис ти ки є теорія ста -
тис тич но го висновку, а поняття ймовірності можна назвати справжнім під -
ґрунтям статистики.
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Ста тис тич ний аналіз і вимірю ван ня в соціологічних досліджен нях


