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Тема: СЕРЕДНЯ АБСОЛЮТНА ТА ВІДНОСНА ШВИДКІСТЬ 

РОЗВИТКУ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ 

Мета: навчитися аналізувати тенденції динамічних рядів. 

З плином часу змінюються, варіюють рівні динамічних рядів і обчислені 

на їх основі абсолютні прирости та темпи зростання. Постає потреба 

узагальнення притаманних динамічному ряду властивостей, визначення типових 

характеристик розвитку. Такими характеристиками є середні величини. 

Зауважимо, що динамічна середня буде типовою характеристикою лише за 

умови однорідності ряду, коли причинний комплекс формування 

закономірностей розвитку більш-менш стабільний. 

Середні рівні використовують насамперед для узагальнення коливних 

рядів. Наприклад, при аналізі динаміки сільськогосподарського виробництва 

оперують не річними, а більш сталими середньорічними показниками за певні 

періоди. Середні рівні необхідні також для забезпечення порівнянності 

чисельника і знаменника при побудові динамічних рядів похідних показників. 

Наприклад, виробництво продукції на одного працюючого. Обсяг продукції — 

інтервальний показник, а кількість працюючих — моментний. Щоб забезпечити порівнянність 

цих показників, слід обчислити середньорічну кількість працюючих. 

Метод обчислення середнього рівня динамічного ряду залежить від 

статистичної структури показника. В інтервальному ряді абсолютних величин, 

рівні якого динамічно адитивні, використовується середня арифметична проста: 

    (1) 

де n — число рівнів ряду. 

У моментному ряді, за припущення про рівномірну зміну показника між 

датами, середня розраховується як півсума значень на початок і кінець періоду: 
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     (2) 

Якщо в моментному ряді n > 2 і між суміжнимі датами однакові інтервали, 

розрахунок виконується за формулою середньої хронологічної: 

    (3) 

У моментних рядах з різними інтервалами між датами розраховується 

середня арифметична зважена: 

    (4) 

де Dt — інтервал часу між датами, m — кількість інтервалів. 

Середній абсолютний приріст (абсолютна швидкість динаміки) 

обчислюється діленням загального приросту за весь період на довжину цього 

періоду у відповідних одиницях часу (рік, квартал, місяць тощо): 

     (5) 

 

При обчисленні середнього темпу зростання враховується правило 

складних процентів, за якими змінюється відносна швидкість динаміки 

(нагромаджується приріст на приріст). Тому середній темп зростання 

обчислюється за формулою середньої геометричної з ланцюгових темпів 

зростання: 

    (6) 

де n — кількість темпів зростання за однакові інтервали часу. 
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Урахувавши взаємозв’язок ланцюгових і базисних темпів зростання, 

формулу середньої геометричної можна записати так: 

     (7) 

Отже, середній темп зростання можна обчислити на основі: 

− ланцюгових темпів зростання kt; 

− кінцевого (за весь період) темпу зростання Kn; 

− кінцевого yn і базисного y0 рівнів ряду. 

При інтерпретації середньої абсолютної чи відносної швидкості динаміки 

необхідно вказувати часовий інтервал, до якого належать середні, та часову 

одиницю вимірювання (рік, квартал, місяць, доба тощо). 

Характеристика основної тенденції розвитку 

Будь-який динамічний ряд у межах періоду з більш-менш стабільними 

умовами розвитку виявляє певну закономірність зміни рівнів — загальну 

тенденцію. Одним рядам притаманна тенденція до зростання, іншим — до 

зниження рівнів. Зростання чи зниження рівнів динамічного ряду, у свою чергу, 

відбувається по різному: рівномірно, прискорено чи уповільнено. Нерідко ряди 

динаміки через коливання рівнів не виявляють чітко вираженої тенденції. 

Щоб виявити й схарактеризувати основну тенденцію, застосовують різні 

способи згладжування та аналітичного вирівнювання динамічних рядів. 

Суть згладжування полягає в укрупненні інтервалів часу та заміні 

первинного ряду рядом середніх по інтервалах. У середніх взаємо 

врівноважуються коливання рівнів первинного ряду, внаслідок чого тенденція 

розвитку вирізняється чіткіше. 

Залежно від схеми формування інтервалів розрізняють ступінчасті та 

ковзні (плинні) середні. Ряди цих середніх схематично зображено на рис. 1 для 

інтервалу m = 3. Очевидно, що ковзна середня більш гнучка і може краще відбити 

особливості тенденції. 
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Рис. 1. Схеми утворення інтервалів згладжування динамічних рядів 

При розрахунку ковзних середніх кожний наступний інтервал утворюється 

на основі попереднього заміною одного рівня. Оскільки середня yj належить до 

середини інтервалу, то доцільно формувати інтервали з непарного числа рівнів 

первинного ряду. 

У разі парного числа рівнів необхідна додаткова процедура центрування 

(усереднення кожної пари значень yj). 

Ряд ковзних середніх коротший за первинний на (m – 1) рівнів, що потребує 

уважного ставлення до вибору ширини інтервалу m. Якщо первинному ряду 

динаміки притаманна певна періодичність коливань, то інтервал згладжування 

має бути рівним або кратним періоду коливань. 

Порядок згладжування методом ковзної середньої розглянемо на прикладі 

динамічного ряду врожайності зернових у регіоні (табл. 1). Ширина інтервалу 

згладжування m = 3. Первинний ряд складається із семи рівнів, ряд ковзних 

середніх — з п’яти, тобто на два рівні коротший (7 – 3 + 1). 

Таблиця 1 - Розрахунок ковзних середніх урожайності зернових 
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У згладженому ряді трирічних ковзних середніх усунено первинні 

коливання врожайності й чітко виявляється систематичне підвищення її рівня. 

Метод ковзних середніх застосовують також для попередньої обробки 

дуже коливних динамічних рядів; можливе подвійне згладжування. 

При аналітичному вирівнюванні динамічного ряду фактичні значення yt 

замінюються обчисленими на основі певної функції Y = f (t), яку називають 

трендовим рівнянням (t — змінна часу, Y — теоретичний рівень ряду). 

Вибір типу функції ґрунтується на теоретичному аналізі суті явища, яке 

вивчається, і характері його динаміки. Зазвичай перевага надається функціям, 

параметри яких мають чіткий економічний зміст і вимірюють абсолютну чи 

відносну швидкість розвитку. Суттєвою підмогою при виборі функцій є аналіз 

ланцюгових характеристик інтенсивності динаміки. Якщо ланцюгові абсолютні 

прирости відносно стабільні, не мають чіткої тенденції до зростання чи 

зменшення, вирівнювання ряду виконується на основі лінійної функції: Yt =a+bt. 

Якщо ж відносно стабільними є ланцюгові темпи приросту, то найбільш 

адекватною такому характеру динаміки є експонента Yt =abt. У зазначених 

функціях t — порядковий номер періоду (дати), а — рівень ряду при t = 0. 

Параметр b характеризує швидкість динаміки: середню абсолютну в лінійній 

функції і середню відносну — в експоненті. Коли характеристики швидкості 

розвитку зростають (чи зменшуються), використовуються інші функції 

(парабола 2-го ступеня, модифікована експонента тощо). 
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Параметри трендових рівнянь визначають методом найменших квадратів. 

Згідно з умовою мінімізації суми квадратів відхилень фактичних рівнів ряду yt 

від теоретичних Yt параметри визначаються розв’язуванням системи 

нормальних рівнянь. 

Для лінійної функції вона записується так: 

    (8) 

Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу (t = 0) перенести 

в середину динамічного ряду. Тоді значення t, розміщені вище середини, будуть 

від’ємними, а нижче — додатними. При непарнoму числі членів ряду 

(наприклад, n = 5) змінній t надаються значення з інтервалом одиниця: –2, –1, 0, 

1, 2; 

(9) 

Продовження виявленої тенденції за межі ряду динаміки називають 

екстраполяцією тренду. Це один із методів статистичного прогнозування, 

передумовою використання якого є незмінність причинного комплексу, що 

формує тенденцію.  

Оцінка коливань та сталості динаміки 



Статистика 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Фактичні рівні динамічних рядів під впливом різного роду чинників 

варіюють, відхиляючись від основної тенденції розвитку. В одних рядах 

коливання мають систематичний, закономірний характер, повторюються через 

певні інтервали часу, в інших — не мають такого характеру і тому називаються 

випадковими. У конкретному ряду можуть поєднуватися систематичні та 

випадкові коливання. 

Найпростішою оцінкою систематичних коливань є коефіцієнти 

нерівномірності, які обчислюються відношенням максимального і мінімального 

рівнів динамічного ряду до середнього. 

Чим більша нерівномірність процесу, тим більша різниця між цими двома 

коефіцієнтами. 

Наприклад, споживання питної води за добу становить 7200 м3, у середньому за годину 

7200 : 24 = 300 м3. Найбільший рівень споживання води в період від 20 до 21 години — 381 

м3, найменший— у період від 2 до 3 год — 165 м3. 

Коефіцієнти нерівномірності такі: 

Kmax = 381 : 300 = 1,27; 

Kmin = 165 : 300 = 0,55. 

Амплітуда коливань у розмірі 72 пункти [100 (1,27 – 0,55)] свідчить про істотну 

нерівномірність споживання води протягом доби. 

Окремим соціально-економічним процесам притаманні внутрішньорічні, 

сезонні піднесення і спади.  

Наприклад, виробництво й переробка сільськогосподарської продукції, 

нерівномірне завантаження транспорту, коливання попиту на товари тощо. 

Сезонні коливання виявляються і аналізуються на основі рядів щомісячних або 

щоквартальних даних. 

Характер сезонних коливань описується «сезонною хвилею», яку 

утворюють індекси сезонності. У динамічних рядах, які не виявляють чіткої 

тенденції розвитку, індекси сезонності є відношенням фактичних місячних 

(квартальних) рівнів yt до середньомісячного (середньоквартального) за рік y , %: 

      (10) 
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Оскільки сезонні коливання з року в рік не лишаються незмінними, 

виявити сталу сезонну хвилю можна за допомогою середніх індексів сезонності 

за кілька років: 

     (11) 

де n — число років. 

Для порівняння інтенсивності сезонних коливань різних явищ чи одного й 

того самого явища в різні роки використовуються узагальнюючі характеристики 

варіації індексів сезонності: 

 (12) 

Якщо спостерігається тенденція розвитку, попередньо проводиться 

згладжування чи вирівнювання динамічного ряду, визначаються теоретичні рівні 

для кожного місяця (кварталу) року, а індекс сезонності обчислюється як 

відношення фактичних рівнів ряду yt до теоретичних Yt , тобто 

      (13) 

 

Поряд з абсолютною мірою випадкових коливань використовують 

відносну — коефіцієнт варіації Vе = 100 

y 

se , де y — середній рівень динамічного ряду.  
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Різницю 100 – Ve використовують для оцінки сталості динаміки. Якщо ця 

різниця наближається до 100% - це свідчить про сталий характер тенденції і 

сезонних коливань. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Визначити кожне значення ковзної середньої згідно даних табл.1. по 

формулі (7). 

2. Розгляньте порядок обчислення параметрів лінійної функції на прикладі 

динамічного ряду видобутку нафти в регіоні (табл. 1). Розпишить порядок 

розрахунку за формулами (8,9) 

 

 


