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Тема 7. Індекси 
 

Практичне заняття 6 

Тема. Визначення індивідуальних 

та агрегатних індексів 

 

Мета: закріпити теоретичні знання про індекси, засвоїти 

методику розрахунку різних форм і видів індексів, аналізувати 

отримані результати і доходити висновків. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

1. Креслярське приладдя. 
2. Калькулятори. 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Що означає поняття «індекс»? 

2. Яке значення відіграють індекси у статистиці й еко- 

номіці? 

3. Назвіть форми індексів. 

4. Чим індивідуальні індекси відрізняються від за- 

гальних? 

5. Назвіть основні види індивідуальних індексів. 

6. Розкрийте методику визначення індивідуальних ін- 

дексів. 

7. Охарактеризуйте методику розрахунку загальних аг- 

регатних індексів. 
8. Що спільного і які відмінності між індивідуальними 

і загальними індексами? 

9. За допомогою якої формули відображають взаємо- 

зв’язок між індексами? 

10. Що являють собою індексована величина і важіль (або 

вага, або співвимірник)? 
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Завдання 1 

Товарооборот окремих видів товарів характеризується 

такими змінами: 
 

 

Вид 

товару 

Ціна за одиницю товару, 
грн 

Кількість одиниць 
реалізованого товару, шт. 

базовий 
період 

звітний 
період 

базовий 
період 

звітний 
період 

Солодощі 15,30 16,50 35 38 

Напої 12,45 12,45 40 35 

Визначте: 

1) індивідуальні індекси ціни, фізичного обсягу, вар- 

тісного товарообороту; 

2) взаємозв’язок між розрахованими індивідуальними 

індексами. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Методика визначення індивідуальних індексів 

Індивідуальний індекс ціни 
i p = 

p1
 

p0 

Індивідуальний індекс кількості 
реалізованої продукції (або фізичного 

обсягу товарообороту) 

iq = 
q1

 

q0 

Індивідуальний індекс вартісного 

товарообороту 
ipq = 

p1q1 

p0q0 

де p1– ціна за одиницю продукції у звітному періоді; 

p0 – ціна за одиницю продукції у базовому (минулому 

періоді); 

q1 – кількість реалізованої продукції у звітному періоді; 

q0 – кількість реалізованої продукції у базовому (минулому 

періоді). 

Взаємозв’язок індивідуальних індексів 

ipq = ip  iq 
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Завдання 2 

На підставі умови до Завдання 1 визначте: 
1) агрегатний індекс цін на солодощі і напої; 

2) агрегатний індекс кількості реалізованих товарів; 

3) агрегатний індекс вартісного товарообороту; 

4) взаємозв’язок між агрегатними індексами. Дійдіть 

висновків. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Агрегатний 

індекс 

товарообороту 

 

I =  р1q1  

pq  p0 q0 

Агрегатний 

індекс 

цін 

 

I  =  р1q1  

p  p0q1 

Агрегатний індекс 

фізичного обсягу 

товарообороту 

(або кількості 
реалізованих товарів) 

I =  q1 p0  

q  q0 p0 

Взаємозв’язок загальних агрегатних індексів: Ірq = Ір  Іq 

 

Завдання 3 

Розрахуйте індивідуальний індекс ціни на картоплю за 

жовтень, якщо ціна за 1 кг картоплі дорівнювала у: 

– жовтні – 16,20 грн; 

– вересні – 14,50 грн; 

– серпні – 12,70 грн. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для розрахунку індивідуального індексу ціни на картоп- 

лю за жовтень скористайтеся формулою: 

i p =
 p1  , 
p0 

де p1 – ціна за 1 кг картоплі у звітному місяці (жовтень); 

p0 – ціна за 1 кг картоплі у минулому місяці. 
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Завдання 4 

Розрахуйте індекс вартісного товарообороту, якщо індекс 

цін становить 1,107, а індекс фізичного обсягу товарообороту – 

0,950. 

Оцініть зміну цін, кількість реалізованих товарів та отри- 

маний товарооборот. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Індекс вартісного товарообороту можете визначити за до- 

помогою формули взаємозв’язку загальних індексів: Ір × Іq = Ірq. 
 

Завдання 5 

Розрахуйте індекс цін на продовольчі товари у звітному 

періоді, якщо індекс вартісного товарообороту становить 1,143, а 

індекс фізичного обсягу товарообороту – 0,760. 

Проаналізуйте зміну цін, кількості реалізованих товарів та 

отриманого товарообороту. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Індекс цін на продовольчі товари виведіть із формули 

взаємозв’язку загальних індексів: Ір = Ірq ÷ Іq. 
 

Завдання 6 

Інформація агентства нерухомості з продажу однокім- 

натних квартир характеризується такими даними: 
 

 

Розташування 

квартир 

Ціна однієї квартири, 
тис. ум. од. 

Кількість проданих 
квартир, од. 

базовий 
період 

оціночний 
період 

базовий 
період 

оціночний 
період 

Околиця 28,0 26,0 7 11 

Центр 45, 0 55,0 13 10 

Район, 
прилеглий 

до центра 

30, 0 35, 0 10 16 
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Визначте: 

1) загальний індекс цін на квартири; 

2) загальний індекс вартості квартир. 

Дійдіть висновків. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Загальні індекси цін на квартири й вартості квартир роз- 

рахуйте за формулами агрегатних індексів (див. Методичні реко- 

мендації до Завдання 2), де  p1 

ночному періоді, тис. ум. од.; 

– ціна однієї квартири в оці- 

 

 
од.; 

p0 – ціна однієї квартири у базовому періоді, тис. ум. од.; 

q1 – кількість проданих  квартир в оціночному періоді, 

q0 – кількість проданих квартир у базовому періоді, од. 
 

Завдання 7 

Визначте загальний індекс фізичного обсягу товарообо- 

роту, якщо: 

 товарооборот звітного року – 7100 тис. грн, 

 товарооборот минулого року – 6300 тис. грн, 

 індивідуальний індекс ціни (ір ) – 1,09. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для розрахунку загального індексу фізичного обсягу 

товарообороту скористайтеся формулою агрегатного індексу 

фізичного обсягу: 

I q = 

При цьому зважте що: 

 q1 р0 . 

 q0 р0 
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Σр1q1 – товарооборот звітного року; 
Σр0q0 – товарооборот минулого року; 

Σр0q1 – товарооборот звітного року у порівняльних цінах, що визначається так: 

Σр0q1 = Σр1q1 ÷ ір. 
 

 

 

Викладач                                                                                                  С.В.Верблюд 
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