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- нормативно встановити рекомендовані параметри точності розрахунку  

проектно-кошторисної документації. 

- уточнити положення нормативних документів – передбачити в зведеному 

кошторисному розрахунку статтю витрат замовника на постійне проведення 

моніторингу ринкової ціни будівельних ресурсів в регіоні. 
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Ціни на ключові сировинні товари для виробництва будівельних матеріалів 

мають високий ступінь кореляції між собою (так кореляція між цінами на гіпс та 

вапно за аналізований період склала 91,86% для середньомісячних даних та 93,92 для 

середньоквартальних, а між цінами на цемент та гіпс 94,65 для середньомісячних 

даних та 95,94 для середньоквартальних). У той же час для середньомісячних даних 

часто спостерігається ситуація різноспрямованої зміни цін на вказані матеріали, що 

свідчить про їх незалежність між собою і можливість їх спільного використання у 

багатофакторних моделях прогнозування цін на будівельні матеріали, вироблені на їх 

основі (наприклад, сухих будівельних сумішей, газобетону). 

Фактори попиту мають незначний вплив на ціни на сировину для виробництва 

будівельних матеріалів так залежність між вказаними цінами та номінальним ВВП, 

індексом інфляції є недостатньо вираженою (ступінь впливу складає 78-85%, а з 

обсягами будівельних робіт та обсягами капітальних інвестицій взагалі відсутньою 

(ступінь впливу складає від 21 до 27,5 для капітальних інвестицій та усього 1-2,5 для 

обсягу БР). Це є цілком природнім для ринку досконалої конкуренції, на якому 

виробники ризикують підвищити ціни тільки за умови зростання собівартості, і не 

ризикують робити це під впливом зростання попиту (оскільки це тільки змусить 

споживачів перейти до конкурентів). Щодо можливості відкладеного впливу факторів 

попиту на ціни ключової сировини для виробництва будівельних матеріалів, то ця 

гіпотеза теж була нами перевірена (хоча вона і суперечить економічній теорії, 

оскільки пропозиція має низьку цінову еластичність і при зростанні попиту ринок 

швидко балансується саме зростанням цін). Для перевірки гіпотези ми взяли часовий 
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лаг у 1 місяць та 1 квартал, однак це не призвело до отримання більш високих значень 

ступеня впливу та відповідно спростувало дану гіпотезу. 

Фактори собівартості навпаки мають значний вплив на ціни на сировину для 

виробництва будівельних матеріалів (так найбільший коефіцієнт кореляції із цінами 

на ключові сировинні товари для виробництва будівельних матеріалів мають середня 

заробітна плата (ступінь впливу складає 95,34 для цементу, 94,22 для гіпсу та 86,1 для 

вапна) та індекс споживчих цін (86,77 для гіпсу, 96,8 для вапна та 79,66 для цементу). 

При цьому припущення щодо можливості відкладеного впливу факторів собівартості 

на ціни на ключову сировину для виробництва будівельних матеріалів, при перевірці 

із часовим лагом у 1 місяць та 1 квартал не підтвердилось також. 

Валютний курс має досить значний вплив на ціни різних видів сировини для 

виробництва будівельних матеріалів у період вільного курсоутворення, який почався 

в Україні з 2014 року (коефіцієнти кореляції складають 95 для гіпсу та 97 для цементу 

та вапна). Якщо ж брати весь аналізований період, то високий рівень кореляції 

спостерігається тільки із цінами на вапно (ступінь впливу складає 96,13 для вапна, 

87,51 для гіпсу та 79,68 для цементу). В будь-якому випадку валютний курс можна 

вважати одним із ключових факторів ціноутворення на даному ринку. 

Найбільш впливовими та універсальними факторами прогнозування цін на 

сировину для виготовлення будівельних матеріалів та виробів в Україні є середня 

заробітна плата, валютний курс та середні ціни, визначені на основі ІСЦ. 

Вплив вказаних факторів на різні види сировини для виготовлення будівельних 

матеріалів є неоднорідним, що зумовлює необхідність детального вивчення структури 

собівартості виробництва кожного із цих видів сировини та структури попиту на них 

для формування специфічної цінової моделі для кожного виду сировини. 

При цьому, використовуючи однофакторні прогнозні моделі, засновані на 

вказаних факторах, підприємства будіндустрії можуть достатньо точно прогнозувати 

середньоринкові ціни на свою продукцію за наявності прогнозних даних щодо 

факторних макроекономічних показників. 

Щодо подальших досліджень, то їх метою має перевірка виявлених регресійних 

залежностей, а також аналіз впливу ряду інших можливих факторів на ціни ключових 

сировинних товарів для виробництва будівельних матеріалів та виробів (вартості 

робіт, цін на енергоносії, цін на житло, орендних ставок офісної та торговельної 

нерухомості, процентних ставок за кредитами тощо), а також створення 

багатофакторних моделей прогнозування цін на ключові сировинні товари для 

виробництва будівельних матеріалів та виробів в Україні на основі визначених нами 

факторів. 

Список літератури 

1. Архів курсу долару США за весь період. URL: 

https://net.dn.ua/money/stat.php?valute=12 (дата звернення: 10.10.2018). 

2. Реєстр цін на будівельні матеріали в Україні. URL: 

https://msmeta.com.ua/reestr_cin_na_budivelni_materiali.php (дата звернення: 

10.10.2018). 

3. Споживчі настрої в Україні, липень 2018. URL: https://www.gfk.com/uk-

ua/rishennja/press-release/cci-ukraine-july-2018/ (дата звернення: 10.10.2018). 

 

https://msmeta.com.ua/reestr_cin_na_budivelni_materiali.php
https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/press-release/cci-ukraine-july-2018/
https://www.gfk.com/uk-ua/rishennja/press-release/cci-ukraine-july-2018/

