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Тема: Середні величини



Для кращого вивчення економічних явищ часто необхідно 
отримати якусь одну величину, яка ніби увібрала в себе всі 
особливості, всі основні властивості сукупності, що вивчається, 
давала б стислу, зведену, узагальнюючу характеристику певної 
ознаки сукупності. Це здійснюється за допомогою середніх 
величин. 

1. Середні величини, поняття та значення



Середня величина – узагальнюючий 
показник, який характеризує типовий рівень 
варіюючої  (змінної) ознаки, властивої для сукупності 
в цілому.



В середній величині погашаються випадкові 
коливання, згладжуються індивідуальні особливості 

і, в результаті, - проявляється закономірність процесу.



Середня величина часто виражається в таких 
цифрах, які не можуть зустрічатися в житті.

Наприклад, середній розмір сім’ї в Україні за станом 
на 01.01.20__ р склада 3.5 особи. При розрахунку 
середніх величин це допускається.



Основною умовою розрахунку середніх величин 

є однорідність статистичної сукупності. Не можна 
розраховувати середні доходи робітників заводу і 
його власників (засновників), які одержують 
дивіденди на вкладений капітал. В разі неоднорідної 
сукупності середня величина буде фіктивною.



Роль середніх величин в статистиці надзвичайно 
важлива. Статистику часто називають «наукою про 
середні величини». Дійсно, в статистиці центральне 
місце належить середнім величинам: середньо-
статистичний (пересічний) громадянин України, 
середньоденний товарооборот, середня торгівельна 
надбавка, середній банківський депозитний чи 
кредитний %, середня заробітна плата, середня ціна 
товару, середні товарні запаси і т.д.)  



ВИДИ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН

(вид середньої величини та 
методика розрахунку за формулою):



2. Середня арифметична зважена

Xaз = 
σ 𝑋𝑛𝑓𝑛

σ 𝑓𝑛
, 

де 

𝑓𝑛 – ваги. Частоти (кількість) або частості (питома ваги, 
%), з якими зустрічаються варіанти.













Мода і медіана – це структурні середні.

Мода (Мо) – це варіанта, у якої частота найбільша, 
яка найчастіше повторюється в сукупності.



Медіана (Ме) – це варіанта, розташована в середині 
(в центрі) варіаційного ряду і ділить його навпіл, якщо 
ряд непарний. Так, в ряду з 15 чисел медіаною буде 
восьме число, від якого і вниз, і вгору буде розміщено 
по сім чисел. У парному ряду медіана розраховується 
як середня арифметична із двох центральних чисел.



Середня величина не показує, як групуються 
навколо неї окремі значення ознаки, чи вони 
наближені до середньої , чи значно відхиляються. 
Коливання (віддаленість) окремих значень варіант 
характеризують показники варіації.

3. Показник варіації, спосіб їх обчислення



Величина

Формула розрахунку для даних

не згрупованих
(просте)

згрупованих
(зважене)

1. Розмах 
варіації

Показники варіації



2. Середнє 
лінійне 

відхилення

ഥ𝒅 =
σ 𝒙 − ഥ𝒙

𝒏
ഥ𝒅 =

σ 𝒙 − ഥ𝒙 × 𝒇

σ𝒇



3.Дисперсія
(середній квадрат 

відхилень)
𝝈𝟐 =

σ(𝒙 − ഥ𝒙)𝟐

𝒏
𝝈𝟐 =

σ(𝒙 − ഥ𝒙)𝟐× 𝒇

σ𝒇



4. Середнє 
квадратичне 
відхилення

𝝈 =
_

+

(𝒙 − ഥ𝒙)𝟐

𝒏
𝝈 =

σ(𝒙 − ഥ𝒙)𝟐𝒇

σ𝒇



5. Коефіцієнт 
варіації

𝑽 =
𝝈 × 𝟏𝟎𝟎

ഥ𝒙𝒂
𝑽 =

𝝈 × 𝟏𝟎𝟎

ഥ𝒙𝒂з



6.Коефіцієнт 
ритмічності

𝟏𝟎𝟎% − 𝑽 𝟏𝟎𝟎% − 𝑽



Викладач 
економічних 
дисциплін 
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