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Тема: СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ІНДЕКСИ 

Мета: зрозуміти особливості та необхідність застосування 

середньозважених індексів 

Другою формою зведеного індексу є середньозважений з індивідуальних 

індексів. Використовують два види середніх — арифметичну та гармонічну. 

Вибір виду середньої ґрунтується на загальних засадах: середньозважений індекс 

має бути тотожним відповідному індексу агрегатної форми. 

Подамо інформацію про біржові торги агропродукцією обсягами 

торговельного обороту (у серпні — q0p0, у вересні — q1p1) та індивідуальними 

індексами цін ip і фізичного обсягу продажу iq (табл. 1). 

Таблиця 1 - До розрахунку середньозважених індексів цін і фізичного 

обсягу 

 

Умовний торговий оборот q1p0 можна визначити, скоригувавши фактичні 

обороти індивідуальними індексами цін або фізичного обсягу продажу: 

 

У такому разі зведені індекси за Ласпересом обчислюються як середня 

арифметична з вагами q0p0, а індекси за Пааше — як середня гармонічна з вагами 

q1p1: 
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При побудові середньозважених індексів вартісні ваги можна замінити 

відносними величинами структури d, сума яких d = 1. 

У цьому разі середньозважені індекси набирають вигляду 

 

Ці формули підтверджують залежність значення зведеного індексу від 

динаміки окремих складових і пропорцій у сукупності агрегованих елементів. 

Середньозважені індекси мають перевагу перед агрегатними, адже за 

їхньою допомогою можна вишикувати ієрархію індексів від індивідуальних на 

окремі товари через групові (субіндекси) до загального по всій сукупності 

елементів. Проте їм властиві й недоліки. Якщо динаміка окремих складових 

сукупності протилежна, то зведений індекс не в змозі адекватно відобразити 

закономірність динаміки. Окрім того, середньозважений індекс визначається 

лише стосовно порівнянного кола елементів. Якщо ж окремі елементи 

сукупності відсутні в базисному чи поточному періоді, то розрахунок 

індивідуальних індексів неможливий. У цьому разі перевага надається індексу 

агрегатної форми. Отже, за кожним індексом стоїть певне економічне явище, що 

зумовлює методику його розрахунку та змістовність. 

Взаємозв’язки індексів 

Розглянуті зведені індекси узагальнюють динаміку складних сукупностей. 

Не менш важливою в статистичному аналізі є друга функція індексів — 

аналітична, яка спирається на взаємозв’язок індексів. Практично кожний індекс 

є складовою певної індексної системи, а його зв’язки з іншими індексами цієї 

системи відбивають зв’язки між відповідними показниками.  
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Показники-співмножники індексної системи є факторами показника-

результату, а динаміка їх визначає динаміку останнього. 

Отже, у межах індексної системи можна визначити роль кожного окремого 

фактору, оцінити його вплив на динаміку результату. Така оцінка ґрунтується на 

методі абстракції. Аби виявити вплив одного фактору, необхідно абстрагуватись 

від впливу іншого, зафіксувати його на постійному рівні. Проте постає питання: 

на рівні якого періоду— базисного чи поточного? Теоретично можливі два 

варіанти. 

Перший: коли обидва індекси-співмножники базисно-зважені, кожний з 

них оцінює окремий вплив, оцінки впливу порівнянні. 

Проте цей варіант не забезпечує пов’язування індексів у систему: 

 

У другому варіанті індекси-співмножники різнозважені: ваги одного з них 

фіксуються на рівні базисного періоду, іншого — на рівні поточного. Через 

різнозваженість індексів оцінки впливу факторів непорівнянні, але саме такий 

порядок абстрагування впливу факторів забезпечує взаємозв’язок індексної 

системи: 

  

Ступінь впливу факторів на результат характеризують темпи приросту 

факторів.  

У межах індексної системи можна визначити також абсолютний вплив 

факторів на приріст результату. Абсолютний приріст 

qp = q1p1 - q0p0. 

Він спричинений обома факторами 

qp = q + p. 
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Абсолютний вплив кожного фактору окремо визначається як різниця між 

чисельником і знаменником відповідного індексу: 

 

Якщо абсолютний вплив факторів односпрямований, можна визначити 

питому вагу кожного фактору. При різноспрямованих впливах такі розрахунки 

не мають сенсу. 

Коли факторів три і більше, передусім необхідно визначити їх 

послідовність, ураховуючи суть кожного з них, порядок розрахунку, 

взаємозв’язок у системі. Наприклад, y = abc. Припустимо, що результативний 

показник у — відносна величина. Тоді першим фактором-співмножником буде 

той, чисельник розрахункової формули якого є чисельником результативного 

показника; у наступного фактору-співмножника чисельник розрахункової 

формули є знаменником першого фактору і т. д. 

Якщо, y — прибутковість власного капіталу фірми, a — прибутковість 

поточних активів, b — коефіцієнт поточної ліквідності, c — частка поточних 

пасивів у власному капіталі, то згідно з розрахунковими формулами 

послідовність факторів у системі така: 

 

Отже,  Iy = IaIbIc. Ваги в індексах-співмножниках фіксуються за схемою: в 

індексі першого фактору — на рівні базисного періоду, в індексі другого фактору 

— ті, що праворуч від індексованої величини, на рівні базисного періоду, ті, що 

ліворуч, — на рівні поточного періоду, в індексі третього фактору — усі ваги 

фіксуються на рівні поточного періоду (вони розміщені ліворуч від індексованої 

величини). 

У символах система зважування факторів має такий вигляд: 
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Як і у двофакторній індексній системі, абсолютний вплив зміни будь-якого 

фактору на динаміку результату визначається як різниця між чисельником і 

знаменником відповідного індексу. Тотожні оцінки абсолютного впливу 

факторів дає ланцюговий метод, який ґрунтується на умовних значеннях 

результативного показника. Замінимо a0b0c0=y0. Тоді iay0 — значення 

результативного показника за умови, що на динаміку останнього впливає лише 

фактор a. Різниця iay0-y0 характеризує абсолютний приріст y за рахунок фактору 

a. Аналогічно визначається абсолютний вплив інших факторів: 

 

Очевидно, що y = a + b + c. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. За даними табл. 1 обчислити середньозважені індекси цін Ip та 

фізичного обсягу продажу Iq, використовуючи різні варіанти зважування (Ip — 

за Пааше, Iq — за Ласпересом): 

середньозважений індекс цін: 

Ip =  

середньозважений індекс фізичного обсягу продажу: 

Iq =  

 

Завдання 2. Відомо, що прибутковість власного капіталу зменшилась з 

32% у базисному періоді до 24% у поточному, тобто на 8 п. п. Індекс 
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прибутковості становить Іу = 24 : 32 = 0,75. За той же період прибутковість 

активів зменшилась на 10%, поточна ліквідність — на 15%, частка поточних 

пасивів у власному капіталі — на 2%.  

Індексна система має вигляд: 

0,90 · 0,85 · 0,98 = 0,75. 

Розрахуйте абсолютний вплив факторів на динаміку прибутковості 

капіталу за табл. 2, заповніть стовпчик 4. 

Таблиця 2 - Абсолютний вплив факторів на зменшення прибутковості 

власного капіталу 

Фактор Індекс Розрахункова величина Абсолютний вплив фактору, п.п. 

1 2 3 4 

а 0,90 32,0 · 0,90 = 28,8  

b 0,85 28,8 · 0,85 = 24,5  

с 0,98 24,5 · 0,98 = 24,0  

Разом - -  

 

Висновок: За даними таблиці найвагоміший вплив на зменшення 

прибутковості капіталу є фактор ___________ . 

 


