
1.2.2.1. Показники центральної тенденції 
Визначають значення, біля яких групуються випадкові величини. 
Математичне сподівання – це сума добутків значень випад-кової 

величини на ймовірність цих значень: для дискретних – 
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Початкові моменти – визначаються як математичні споді-вання 

відповідних ступенів випадкової величини 
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Центральні моменти – визначаються як математичні сподівання 

ступеня відхилення випадкової величини від її математичного 
сподівання 
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де k – номер моменту випадкової величини, 
М[] – символ математичного сподівання. 
Середня арифметична величина – початковий момент 1-го 

порядку (фізична аналогія – центр ваги тіла)   
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де n – число значень випадкової величини, при великій кількості 
спостережень прямує до математичного сподівання (сходиться за 
ймовірністю): 

xMX ⇒ . 
Середнє арифметичне – це інтегральна узагальнена оцінка всієї 

сукупності вимірів. Вона знищує і згладжує випадкові і невипадкові 
коливання, індивідуальні особливості і дозволяє в одному значенні 
представити характеристику, загальну для усіх вимірів одночасно. 
Приклад такої характеристики – середня тривалість життя. У середнього 
арифметичного є той недолік, що, згладжуючи індивідуальні відміни, 
воно може суттєво викривляти реальну картину, тому що ступінь 
розкиду значень у різних змінних може бути різним. При малому 
розкиді значень середнє арифметичне буде добре репрезентувати 
центральну тенденцію, а при великому – погано. Тому аналіз 
центральної тенденції обов’язково доповнюється аналізом варіації 
значень (дисперсії або стандартного відхилення). У розпорядженні 



дослідників є спеціальні статистичні критерії, які дозволяють з’ясувати, 
добре чи погано середнє арифметичне репрезентує центральну 
тенденцію змінної, що досліджується. 

 
Мода – найбільш імовірне значення випадкової величини, для 

якого щільність ймовірності максимальна (рис. 1.1).  
При симетричній функції мода збігається із математичним 

сподіванням, у інших випадках збіг не спостерігається. 
Мода може бути відсутньою (рівномірне спостереження) або бути 

багатомодальною, як показано на рис. 1.2.  
Оцінка – по гістограмі: 

 
 
Рис. 1.1    Рис. 1.2 

 
Медіана – значення випадкової величини, при якому площа кривої 

розподілу розділяється навпіл (рис. 1.3). 
 

 
 

Рис. 1.3 
 

Оцінка медіани – на основі вибірки будується варіаційний ряд, 
підраховується кількість елементів, з кількості елементів віднімається 1, 
залишок ділиться навпіл, отримане значення (n) відраховується від 
першого елемента. Тоді величина (n + 1) – а і буде медіаною. У випадку 
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вибірки з непарною кількістю елементів значення медіани 
розраховується як (Xn + Xn + 1)/2. 
 


