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АНАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ  
ТА ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВІ 

 
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного 

господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї 
системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки 
будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне 
будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику 
кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного 
господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у 
мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Тому 
проблема інвестиційної привабливості даної галузі була і залишається 
актуальною. 

Зважене науковообґрунтоване управління економічними процесами 
країни вимагає не тільки глибокого аналізу поточних даних про результати 
розвитку економіки, але й оцінки майбутніх тенденцій розвитку. А це, у 
свою чергу потребує наявності інформації про ймовірні шляхи розвитку 
процесу чи явища, тобто його прогнозування. 

В ході дослідження були розглянуті статистичні дані для 
аналізованого процесу та визначені головні фактори, що впливають на 
ціноутворення в житловому будівництві. Результатом дослідження 
процесу ціноутворення в житловому будівництві стала побудова 
регресійних моделей. Інформаційною базою аналізу була вибірка даних за 
період з січня 2001 року по жовтень 2008 року. Жодна з побудованих 
моделей не змогла адекватно передбачити вплив кризи. Після жовтня 2008 
року відбувся різкий стрибок цін на житло Україні, настільки різкий, що 
вартість в листопаді 2008 року стала нижче, ніж на початок 2008 року. 
Серед низки побудованих регресійних моделей найкращими для 
однокрокового прогнозування виявилася авторегресійна модель з 
інтегрованим ковзним середнім АРІКС (3, 2, 3) та модель множинної 
регресії з включенням наступних пояснюючих регресорів: вартість 
арматури з другим лагом, індекс споживчих цін з першим лагом та бетону 
також з першим лагом. При динамічному прогнозуванні на три точки 
вперед найкращий результат дала модель АРІКС (3, 2, 3). Великі похибки, 
які були отримані при проведенні обчислень, пов’язані насамперед з тим, 
що регресійні математичні моделі дуже погано реагують на зовнішні 
неперіодичні впливи, такі як фінансова криза, розмиття капіталу 
статутного фонду (при аналізі та прогнозуванні курсів акцій), політичні 
фактори (при аналізі курсу валют) та інше. 

Аналіз інвестиційної привабливості показав, що зростаючий тренд 
останніх років високої рентабельності від вкладення грошей в будівництво 
змінився на зворотній і, щонайменш найближчі півроку, ефективність від 
вкладень для громадян та спекулянтів на депозитний рахунок в банк буде 



більшою. Подальшими напрямками дослідження процесів ціноутворення в 
будівництві можуть бути питания, що стосуються: 

 подальшого вдосконалення та розробки методів аналізу 
перехресного зв’язку з лагом та упередженням по часу між змінними 
процесу, що досліджується; 

 побудови моделей, спроможних враховувати нестаціонарні 
зовнішні збурення, для цього необхідно розробити інтегровані індекси 
макроекономічного стану економіки держави, регіону та світу, які 
необхідно включити в якості регресорів; 

 виявлення аналогій поведінки ринку нерухомості з іншими 
країнами світу, що за феноменологічними характеристиками схожі з 
Україною; 

 застосування інших методів та моделей для аналізу та 
прогнозування процесів ціноутворення та інвестування у будівництві. 
Наприклад, нейронні мережі, дерева рішень, метод опорних векторів, 
стохастичні методи (метод Монте-Карло) та інші методи інтелектуального 
аналізу даних. 
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