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Будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену 

сезонність. Більшість підприємств у цій сфері істотно реагує на сезонні коливання, 

що пов‘язані передусім із дією різноманітних природних, кліматичних, технічних, 

економічних, культурних та інших факторів. Ці фактори впливають не тільки на 

діяльність будівельних підприємств, а й на функціонування інших суб‘єктів 

господарювання, що є складовими розгалуженої системи організації будівництва 

об‘єкту – працюють сфері транспорту, торгівлі, зв‘язку, проектних інститутів, 

промислових та інших підприємств, діяльність яких пов‘язана з розвитком 

будівництва. 

Чинник сезонності є вагомим при прогнозуванні доходів та витрат підприємств, 

виборі політики ціноутворення на товари і послуги будівельної  галузі, визначенні 

стратегії розвитку, тому його потрібно враховувати при формуванні системи 

організації будівництва об‘єктів під час планування операційної діяльності 

будівельного підприємства. Актуальність дослідження впливу сезонності на 

кошторисну вартість будівництва, зокрема на вартість будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій, що має найбільшу долю в кошторисній вартості об‘єкта, 

обумовлена насамперед необхідністю  забезпечення ефективної діяльності суб‘єктів 

господарювання, що здійснюють зведення об‘єкта. 

Дослідження проводиться у наступній послідовності, згідно з [3]: 

1. Визначення груп показників, що аналізуються. Для виявлення впливу 

чинника сезонності було обрано всього три найбільш розповсюджених види 

металопрокату, а саме: «Арматура», «Балка» та «Швелер». Інформаційною основою 

слугували дані порталу «Металика» [1] 

2. Визначимо вплив сезонних коливань на кожну з груп за індексами 

сезонності, розрахованими методом простих середніх . 

Індекси сезонності визначаються за формулою [2, с.48-51]: 

;       (1) 

де   – середнє значення показника за і-й період року; 

– загальне середнє значення за всі роки. 

Крім індексів, сезонні коливання характеризують наступні показники [3, с.35]: 

розмах сезонності: 

  ; 
    (2) 

лінійний коефіцієнт сезонності: 

 
;       (3) 
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квадратичний коефіцієнт сезонності: 

 
 ;     (4) 

 
3. Прогнозування здійснюємо за методикою Кошечкіна С.А., яку він 

використав для прогнозу об‘єму реалізації продукції із сезонним характером 

продажів[3]: 

3.1. Визначаємо тренд,  що найкращим чином апроксимує фактичні дані. Для 

цього побудуємо лінійний та поліноміальні тренди третього та шостого ступені.  

Віднімаючи від фактичних значень значення тренду, визначимо величини 

сезонної компоненти. Скоригуємо значення сезонної компоненти таким чином, щоб 

їх сума була рівна нулю. 

3.2. Скорегуємо значення сезонної компоненти таким чином, щоб сума 

коливань дорівнювала нулю. Щоб довести середнє коливання до 0, необхідно кінцеву 

суму середніх розділити на кількість періодів в сезоні. Отриманий результат 

віднімаємо із значень середнього по кожному періоду. В результаті – сума коливань 

складе абсолютний 0.  

Розрахуємо прогнозні значення моделі, поєднавши  трендовий аналіз із 

експоненціальним згладжуванням. Константу згладжування рекомендується 

визначати як ймовірність збереження наявних тенденцій збереження попередніх цін, 

визначається в залежності від ділової активності в економіці країни. Якщо ділова 

активність не змінюється протягом декількох сезонів, то константа буде – «1», якщо 

значні зміни, то – «0». 

Для врахування нових економічних тенденцій рекомендується кожного 

кварталу уточнювати модель на основі включення у розрахунки фактично отриманих 

обсягів, додаючи їх або замінюючи ними дані бази, на основі якої будується модель.  

4. Визначення рівня апроксимації моделі: 

Визначається за допомогою середнього лінійного відхилення. 
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