
Завада О.П. 

канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Мартин О.М. 

канд. економічних наук, доцент, 

доцент кафедри управління, правового забезпечення та дізнання 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ТРИВАЛІСТЮ ЖИТТЯ 

ТА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЮ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТНЕЮ 

 

На 29-ій сесії Статистичної комісії ООН був затверджений набір 

національних даних соціальної статистики, рекомендованих для оцінки 

життя в країні. Після очікуваної тривалості життя показники середньої та 

мінімальної зарплатні вважаються в цьому наборі другими за важливістю [1]. 

Набір показників [середня зарплатня, тривалість життя, обсяг ВВП на душу 

населення] виступає однією із трьох складових при обчисленні індексу 

людського розвитку країни. Зазначимо, що мінімальна зарплатня може бути 

встановлена законодавчим способом, тоді як середня заробітна платня 

формується за допомогою ринкового механізму і, отже, саме вона 

характеризує рівень розвитку конкретної країни [2]. Тому дослідження 

динаміки зміни тривалості життя та середньої заробітної платні є актуальною 

задачею при аналізі соціально-економічних розвитку країни. Одним з 

аспектів такого дослідження є встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

між цими показниками. 

Аналіз причин та наслідків сучасної світової кризи показує, що в 

умовах глобалізації світової економіки вистояти може лише 

конкурентоспроможна країна, у якій виробнича сфера та соціальна структура 

є збалансованими. Внутрішні суперечності соціально-економічного розвитку 



України як і глобальні кризові явища є лише проявами фундаментальної 

суперечності між капіталізацією економіки та її соціалізацією з іншого [3]. 

Сучасна криза вказує на потребу виявлення диспропорцій і 

невідповідностей в економіці та пошук шляхів для подолання таких 

невідповідностей. При розробці макроекономічних та соціальних прогнозів 

обов’язковим є дослідження динаміки зміни основних макроекономічних 

показників та їхнього взаємовпливу [4,5]. 

В класичній статистиці та економетрії [6,7] для встановлення наявності 

взаємозв’язку між двома рядами даних використовують або коефіцієнти 

рангової кореляції Спірмена та Кендела (для тих випадків, коли відомі лише 

ранги показників, наприклад, індекс людського розвитку, індекс 

конкурентоспроможності тощо) або коефіцієнт парної кореляції  (для 

випадків, коли відомими є й абсолютні значення економічних показників).  

Самостійне важливе значення мають також дослідження динамічних 

рядів, які коливаються не навколо постійної величини, а біля величини, яка 

змінюється у часі. Більшість макроекономічних часових рядів є саме такими. 

Грейнджер [8] показав, що класичні статистичні методи можуть призводити 

до невірних висновків при їхньому застосуванні до динамічних рядів. 

Грейнджером був також розроблений причинно-наслідковий тест, який потім 

був удосконалений Хакером [9]. Згідно цього тесту один часовий ряд може 

бути використаний для прогнозування значень іншого часового ряду. 

Вважається, що показник X є причиною для показника Y, якщо при 

інших рівних умовах значення Y можуть бути краще передбачені при 

використанні минулих значень X, ніж без них. Статистично часовий ряд X є 

причиною для ряду Y у тому випадку, коли майбутні значення Y є з деяким 

лагом є статистично значимими відносно значень X . 

Згідно причинно-наслідкового тесту будується система одночасних 

регресійних рівнянь 

                                  



















ttt

ttt

YXx

YXy
                                                      



На основі аналізу статистичної значимості коефіцієнтів α, β, γ та δ 

робиться висновок про наявність чи відсутність причинності між 

показниками X та Y. Ця методика, проте, є адекватною лише тоді, коли всі 

невраховані в тесті ознаки не справляють суттєвого впливу як на часовий ряд 

X , так і на часовий ряд Y . 

Причинний тест Грейнджера було застосовано до показників LE 

(середня очікувана тривалість життя) та GDP (ВВП на душу населення) для 

44 європейських країн [10,11]. 

Після нормалізації статистичних даних та застосування тесту було 

виявлено часовий лаг у десять років: 
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Останні залежності показують, що для обох показників “тривалість 

життя” та “ВВП на душу населення” має місце висока автокореляція. 

Збільшення тривалості життя є причиною зниження значення ВВП на душу 

населення. У той же час збільшення ВВП на особу не можна вважати 

причиною зміни середньої тривалості життя населення навіть через 10 років. 

Для отримання більш повних висновків про причинно-наслідкові 

зв’язки між макроекономічними показниками потрібно розглянути значно 

більший набір статистичних показників, а також виконати аналіз окремо для 

різних груп країн (Західної Європи, Східної Європи, країн СНД). 
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