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Тема: Характеристики варіації 

Мета: ознайомитися з основними визначеннями і положеннями 

статистики, еволюцією її розвитку. 

В одних сукупностях індивідуальні значення ознаки щільно групуються 

навколо центра розподілу, в інших — значно відхиляються. Чим менші 

відхилення, тим однорідніша сукупність, а отже, тим більш надійні й типові 

характеристики центра розподілу, передусім середня величина. Вимірювання 

ступеня коливання ознаки, її варіації — невід’ємна складова аналізу 

закономірностей розподілу. Міри варіації широко використовуються у 

практичній діяльності: для оцінювання диференціації домашніх господарств за 

рівнем доходу, фінансового ризику інвестування, ритмічності роботи 

підприємств, сталості врожайності сільськогосподарських культур тощо. 

На основі характеристик варіації оцінюється інтенсивність структурних 

зрушень, щільність взаємозв’язків соціально-економічних явищ, точність 

результатів вибіркового обстеження. 

Для вимірювання та оцінювання варіації використовуються абсолютні та 

відносні характеристики. До абсолютних належать: варіаційний розмах, середнє 

лінійне та середнє квадратичне відхилення, дисперсії; відносні характеристики 

подаються низкою коефіцієнтів варіації, локалізації, концентрації. 

Варіаційний розмах R — це різниця між максимальним і мінімальним 

значеннями ознаки: R = xmax – xmin. Він характеризує діапазон варіації, наприклад 

родючості ґрунтів у регіоні, продуктивності праці в галузях промисловості тощо. 

Безперечною перевагою варіаційного розмаху як міри варіації є простота його 

обчислення й тлумачення. 

Проте, коли частоти крайніх варіант надто малі, варіаційний розмах 

неадекватно характеризує варіацію. У таких випадках використовують 
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квартильні або децильні розмахи. Квартильний розмах RQ = Q3 -Q1 охоплює 50% 

обсягу сукупності, децильний RD2 = D8 – D2 — 60% або RD1 = D9 – D1 — 80%. 

Інші абсолютні характеристики варіації враховують усі відхилення 

значень ознаки від центра розподілу, поданого середньою величиною. Оскільки 

алгебраїчна сума відхилень то використовуються або модулі 

відхилень або квадрати відхилень  

Узагальнюючою характеристикою варіації є середнє відхилення: 

а) лінійне 

      (1) 

б) квадратичне, або стандартне 

     (2) 

в) дисперсія (середній квадрат відхилень) 

    (3) 

На підставі первинних, незгрупованих даних наведені характеристики 

обчислюють за принципом незваженої середньої: 

 

Середнє лінійне l та середнє квадратичне  відхилення є безпосередніми 

мірами варіації. Це іменовані числа (в одиницях вимірювання ознаки), за змістом 
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вони ідентичні, проте завдяки математичним властивостям   > l .  Коли обсяг 

сукупності досить великий і розподіл ознаки, що варіює, наближається до 

нормального, то  =1,25l , а R = 6 . Значення ознаки в межах x ±  мають 68,3% 

обсягу сукупності, у межах x ± 2 — 95,4%, у межах x ± 3 — 99,7%. Це відоме 

«правило трьох сигм». При значній асиметрії розподілу  розрахунок  не має 

сенсу. 

На основі взаємозв’язку між варіаційним розмахом R, середнім 

квадратичним відхиленням  і чисельністю сукупності n Р.Пірсон обчислив 

коефіцієнти k, за допомогою яких орієнтовно можна визначити середнє 

квадратичне відхилення за варіаційним розмахом:   kR . Значення коефіцієнтів 

k наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Коефіцієнти k для різного обсягу сукупності 

 

Очевидний взаємозв’язок середнього квадратичного відхилення та 

дисперсії:  =2 . Дисперсія входить до більшості теорем теорії ймовірностей, 

які є фундаментом математичної статистики, і широко використовується для 

вимірювання зв’язку й перевірки статистичних гіпотез.  

При порівнянні варіації різних ознак або однієї ознаки в різних 

сукупностях використовуються коефіцієнти варіації V. Вони визначаються 

відношенням абсолютних іменованих характеристик варіації (, l, R) до центра 

розподілу, найчастіше виражаються у процентах. Значення цих коефіцієнтів 

залежить від того, яка саме абсолютна характеристика варіації використовується. 

Отже, маємо коефіцієнти варіації: 

лінійний 

       (4) 

 



Статистика 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

квадратичний  

      (5) 

осциляції 

       (6) 

Якщо центр розподілу поданий медіаною, то за відносну міру варіації 

беруть квартильний коефіцієнт варіації 

      (7) 

Для оцінювання ступеня варіації застосовують також співвідношення 

децилів. Так, коефіцієнт децильної диференціації показує кратність 

співвідношення дев’ятого та першого децилів: 

      (8) 

Характеристики форми розподілу 

Аналіз закономірностей розподілу передбачає оцінювання ступеня 

однорідності сукупності, асиметрії та ексцесу розподілу. 

Однорідність сукупності — передумова використання інших статистичних 

методів (середніх величин, регресійного аналізу тощо). Однорідними 

вважаються такі сукупності, елементи яких мають спільні властивості і належать 

до одного типу, класу. При цьому однорідність означає не повну тотожність 

властивостей елементів, а лише наявність у них спільного в істотному, 

головному. 

В однорідних сукупностях розподіли одновершинні (одномодальні). 

Багатовершинність свідчить про неоднорідний склад сукупності, про 

різнотиповість окремих складових. У такому разі необхідно перегрупувати дані, 

виокремити однорідні групи. Критерієм однорідності сукупності вважається 
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квадратичний коефіцієнт варіації, який завдяки властивостям  в симетричному 

розподілі становить V = 0,33.  

З-поміж одновершинних розподілів є симетричні та асиметричні 

(скошені), гостро- та плосковершинні. У симетричному розподілі рівновіддалені 

від центра значення ознаки мають однакові частоти, в асиметричному — 

вершина розподілу зміщена. Напрям асиметрії протилежний напряму зміщення 

вершини. Якщо вершина зміщена ліворуч, маємо правосторонню асиметрію, і 

навпаки. Зазначимо, що асиметрія виникає внаслідок обмеженої варіації в 

одному напрямі або під впливом домінуючої причини розвитку, яка призводить 

до зміщення центра розподілу. Ступінь асиметрії різний — від помірного до 

значного. 

Як уже зазначалося, у симетричному розподілі характеристики центра — 

середня, мода, медіана — мають однакові значення, в асиметричному між ними 

існують певні розбіжності. У разі правосторонньої асиметрії x > Мe > Мo , а в 

разі лівосторонньої, навпаки, x < Мe < Мo . Чим більша асиметрія, тим більше 

відхилення  (x - Мo). Очевидно, найпростішою мірою асиметрії є відносне 

відхилення 

      (9) 

яке характеризує напрям і міру скошеності в середині розподілу; при 

правосторонній асиметрії А > 0 , при лівосторонній— А < 0 . 

Теоретично коефіцієнт асиметрії не має меж, проте на практиці його 

значення не буває надто великим і в помірно скісних розподілах не перевищує 

одиниці.  

Іншою властивістю одновершинних розподілів є ступінь зосередженості 

елементів сукупності навколо центра розподілу. Цю властивість називають 

ексцесом розподілу. 

Асиметрія та ексцес — дві пов’язані з варіацією властивості форми 

розподілу. Комплексне їх оцінювання виконується на базі центральних 
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моментів розподілу. Алгебраїчно центральний момент розподілу — це середня 

арифметична k-го ступеня відхилення індивідуальних значень ознаки від 

середньої: 

     (10) 

Очевидно, що момент 2-го порядку є дисперсією, яка характеризує 

варіацію. Моменти 3-го і 4-го порядків характеризують відповідно асиметрію та 

ексцес. У симетричному розподілі 3 = 0 . Чим більша скошеність ряду, тим 

більше значення 3. 

Для того щоб характеристика скошеності не залежала від масштабу 

вимірювання ознаки, для порівняння ступеня асиметрії різних розподілів 

використовується стандартизований момент АS = 3 : 3, який на відміну від 

коефіцієнта скошеності залежить від крайніх значень ознаки. При 

правосторонній асиметрії коефіцієнт АS > 0 , при лівосторонній АS < 0 . Звідси 

правостороння асиметрія називається додатною, а лівостороння — від’ємною. 

Уважається, що при АS < 0,25 асиметрія низька, якщо АS не перевищує 0,5 

— середня, при АS > 0,5 — висока. 

Для вимірювання ексцесу використовується стандартизований момент 4-

го порядку Ek=4 : 
4. У симетричному, близькому до нормального розподілі Ek= 

3 . Очевидно, при гостровершинному розподілі Ek > 3 , при плосковершинному 

Ek < 3 . 

Аналіз закономірностей розподілу можна поглибити, описати його певною 

функцією. 

Не менш важливими у статистичному аналізі є характеристика 

нерівномірності розподілу певної ознаки між окремими складовими сукупності, 

а також оцінка концентрації значень ознаки в окремих її частинах. 

Так, наведені в табл. 2 дані про розподіл промислових підприємств регіону 

за вартістю основних виробничих фондів і за обсягами спожитої електроенергії 
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свідчать про нерівномірне споживання електроенергії. До першої групи 

належить 20% підприємств, а частка спожитої електроенергії становить 4%. 

Натомість шоста група містить 3% підприємств, які споживають 46% 

електроенергії. На відхиленнях часток двох розподілів — за кількістю елементів 

сукупності dj і обсягом значень ознаки Dj — ґрунтується оцінювання 

концентрації. 

Таблиця 2 - До розрахунку коефіцієнта концентрації 

 

Якщо розподіл значень ознаки в сукупності рівномірний, то частки 

однакові —dj = Dj, відхилення часток свідчать про певну концентрацію. Верхня 

межа суми відхилень  dj - Dj = 2 , а тому коефіцієнт концентрації обчислюється 

як півсума модулів відхилень: 

     (11) 

Значення коефіцієнта коливаються в межах від нуля (рівномірний 

розподіл) до одиниці (повна концентрація). Чим більший ступінь концентрації, 

тим більше значення коефіцієнта K.  

Коефіцієнти концентрації широко використовуються в регіональному 

аналізі для оцінювання рівномірності територіального розподілу виробничих 

потужностей, фінансових ресурсів тощо. 

За кожним регіоном визначається також коефіцієнт локалізації: 
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     (12) 

який характеризує співвідношення часток. 

За даними табл. 3 коефіцієнти локалізації свідчать про нерівномірність 

купівлі (продажу) на душу населення і певною мірою про варіацію життєвого 

рівня населення різних регіонів. 

Таблиця 3 - Коефіцієнти територіальної локалізації 

 

Порівняння структур на основі відхилень часток доцільне в рядах з 

нерівними інтервалами, а надто в атрибутивних рядах. 

За аналогією з коефіцієнтом концентрації обчислюється коефіцієнт 

подібності (схожості) структур двох сукупностей: 

    (13) 

Якщо структури однакові, Р = 1; якщо абсолютно протилежні, Р = 0. Чим 

більше схожі структури, тим більше значення Р.  

Структура будь-якої статистичної сукупності динамічна. Змінюються 

склад і технічний рівень виробничих фондів, вікова й професійна структура 

робітників, склад і якість залучених до виробництва природних ресурсів, 

асортимент і якість продукції, що виробляється, структура споживчого бюджету 

тощо. Зміна часток окремих складових сукупності свідчить про структурні 

зрушення.  

Інтенсивність структурних зрушень оцінюється за допомогою середнього 

лінійного ld або середнього квадратичного d відхилень часток: 
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     (14) 

     (15) 

де dj0 та dj1 — частки відповідно базисного та поточного періоду; 

m — число складових сукупності. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Необхідні для розрахунку узагальнюючих характеристик варіації 

величини подано в табл. 4 на прикладі розподілу домогосподарств за рівнем 

забезпеченості житлом.  

Таблиця 4 - До розрахунку узагальнюючих характеристик варіації 

 

За формулами (1-3) визначити середнє відхиленния, лінійне та дисперсію, 

а також квадратичний коефіцієнт варіації за формулою (5). Розрахувати за 

формулою (8) коефіцієнт децільної диференціації та описати що він показує. 

 

2. За табл. 2 визначити K за формулою (11) та написати висновок про 

ступінь концентрації споживання електроенергії у промисловості регіону. 
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3. За наведеними у табл. 5 даними про галузеву структуру зайнятості 

населення у двох країнах визначити коефіцієнт подібності структур за формулою 

(13) 

Таблиця 5 - Галузева структура зайнятості населення 

 

 

 

 

 

 

 


