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АНОТАЦІЯ
У статті розроблена економетрична модель за"

лежності показника обсягу реалізації будівельної
продукції (робіт, послуг) малих підприємств від
основних факторів, на основі якої розраховані ко"
ефіцієнти еластичності впливу кожного фактора
на показник.
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Актуальність теми. Будівельна галузь забезпе"
чує матеріальну частину засобів розвитку будь"
якої іншої галузі чи сфери діяльності суспільства.
Будівництво в Україні здійснюють підприємства
різної форми власності, зокрема, малі і середні
підприємства, але їх вклад у будівництво ще недос"
татній. Тому дослідження сфери діяльності малих
підприємств у будівництві є актуальною темою.

Постановка проблеми. На основі ретроспек"
тивних даних потрібно розробити економетричну
модель залежності показника обсягу реалізації
продукції (робіт, послуг) малих підприємств від
факторів у будівельній галузі України.

Мета. На основі розробленої економетричної
моделі залежності показника від факторів обчис"
лити і проаналізувати коефіцієнти впливу кожно"
го фактора на показник.

Огляд літератури. Розвиток будь"якої галузі ба"
зується на величині попиту на її продукцію. В ро"
боті [1] наводяться такі чинники, що формують
попит:

– зміни цін на продукцію галузі;
– зміна кількості покупців продукції;
– зміна доходів споживачів;
– зміна очікувань споживачів;
– зміна споживчих витрат;
– зміна інвестиційних витрат;
– зміна витрат на виробництво і збут продукції.
Ці чинники відносяться і до будівельної галузі.
У роботі [3] зазначається, що інноваційна мо"

дель розвитку економіки України буде дієздатною,
якщо буде досягнуто певного рівня конкурентосп"
роможності вітчизняних товарів та послуг. Шлях
до цього йде через усвідомлення підпорядкова"
ності певним закономірностям поводження
суб'єктів господарювання на сучасних ринках,
розвиток і використання персоналу в організаціях.

Самоорганізація соціально"економічних сис"
тем неможлива без активності особи, обумовлений
такими обставинами [4]:

– такі системи мають ймовірнісний характер;
– в синергетичних системах переважає пріори"

тетність суб'єкта;
– взаємодії індивідів та їх наміри складають в

нелінійних системах нові фактори;
– людина є єдиною активною силою в розвитку

інституційних систем.
Отже, активність людей впливає на реалізацію

ринкового потенціалу.
У роботі [5] наведено офіційні дані Державного

комітету статистики України про ретроспективну
динаміку показників і факторів, які затверджені
для звітності. Ці дані використані в дослідженнях
обсягів реалізації продукції малих підприємств.

Виклад основного матеріалу. Будівельна га"
лузь — це важливий вид діяльності економіки,
який втілює розвиток нових технологій, машин,
обладнання у виробництво різних видів продукції.
Розвиток будівельної галузі в Україні за 2002 —
2008 рр. характеризується показниками, які наве"
дені в табл. 1.

Аналіз даних табл. 1 показує:
– обсяг реалізованої будівельної продукції

щорічно значно зростав з 19,8 млрд. грн. в 2002 р.
до 128,3 млрд. грн. у 2008 р., тобто за 7 років він
збільшився у 5,5 раза;

– основні засоби будівництва також зростали,
але меншими темпами з 17,3 млрд. грн. в 2002 р. до
52,1 млрд. грн. в 2008 р., тобто за 7 років вони зрос"
ли у 3 рази, фондовіддача збільшується значно;

– обсяг капітальних інвестицій в будівництво
щорічно значно зростав з 1,82 млрд. грн. в 2002 р.
до 12,5 млрд. грн. у 2008 р., тобто за 7 років він
збільшився майже у 7 разів;

– рентабельність операційної діяльності буді"
вельних підприємств дуже мала, на рівні 1 — 3%
(за цими офіційними даними);

– частка збиткових будівельних підприємств
має тенденцію до зниження і за останні роки скла"
дає 32% — це занадто багато;
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– кількість найманих працівників у будівницт"
ві щорічно поступово збільшується з 630 тис. осіб
в 2002 р. до 673 тис. осіб у 2008 р., тобто за 7 років
вона збільшилась в 1,07 раза (майже на 1% що"
річно);

– середньомісячна номінальна заробітна плата
найманих працівників у будівництві постійно і
значно зростала з 356 грн. у 2002 р. до 1535 грн. у
2008 р., тобто за 7 років вона зросла в 4,3 раза;

– введення в експлуатацію загальної житлової
площі постійно зростало з 6,07 млн. кв. м. в 2002 р.
до 10,5 млн. кв. м. у 2008 р., тобто за 7 років зросло
в 1,75 раза;

– кількість збудованих квартир зростало з 64 тис.
в 2002 р. до 94 тис. в 2008 р., тобто в 1,5 раза.

Наведену інформацію про ретроспективні дані
діяльності будівельного комплексу потрібно вико"
ристати для проведення розрахунків показників
розвитку будівельної галузі. Поряд з цим потрібно
врахувати будівельну політику держави в умовах
ринку, нових технологій і механізму виробництва
та управління. Методичні рекомендації [2] реко"
мендують використати ті фактори, які впливають
на розвиток галузі: 

– скорочення частки централізованих капіталь"
них вкладень;

– відсутність у підприємств власних інвес"
тиційних коштів;

– високу процентну ставку залучених кредитів;
– проведення приватизації в неефективних фор"

мах з порушенням технологічного циклу будівель"
них робіт;

– додаткові витрати коштів та часу на переп"
рофілювання і переозброєння виробничої бази бу"
дівництва у зв'язку зі збільшенням частки про"
ектів будівель садибного типу, малоповерхових
об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури;

– відсутність потужностей з виробництва та ре"
монту будівельної техніки;

– засобів малої механізації та інструменту;
– зростання вартості будівництва під впливом

інфляції;
– витрати робочого часу через відсутність

фронту робіт.
Для цього потрібно розробити та використати

систему прогнозування розвитку будівництва з
урахуванням державного замовлення і задоволь"
нити потреби держави на продукцію будівництва.

Визначення показників будівельної галузі про"
водяться після аналізу стану економіки держави
(її ланок) та прогнозів виконання макропоказни"
ків та бюджету за попередній рік з урахуванням
зазначених факторів і, зокрема, рівня інфляції.

Обсяг підрядних робіт обчислюється на основі
величини капітальних вкладень і ваги підрядних
робіт у складі капітальних вкладень у попередній
рік. Величина капітальних вкладень у будівницт"
во розраховується як частина всіх державних
вкладень.

Розмір житлового фонду визначається за допо"
могою балансового методу: до наявного житлового
фонду на кінець року додається обсяг нового
будівництва в прогнозному періоді і віднімається
житло, що буде в тому ж році.
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Таблиця 1. Динаміка показників розвитку будівництва



Інституціональна система в державі має скла"
дову — малий та середній бізнес. Ринкові перетво"
рення, зміни системи інститутів дає змогу розви"
вати потрібні складові для підвищення ефектив"
ності будівельної галузі. Малі підприємства у
будівництві ще мало виробляють продукції (робіт,
послуг). Для визначення можливостей малого
бізнесу у будівництві потрібно дослідити процеси
формування обсягів виробництва будівельної про"
дукції (робіт, послуг) і визначити фактори, від
яких залежить цей процес. Оскільки таких фак"
торів багато і вони мають характер детермінова"
ності і стохастичності, то виділяються основні
фактори, і вони враховуються у функції залеж"
ності показника від факторів.

В табл. 2 наведені стохастичні дані показника
обсягу реалізації будівельної продукції і основних
факторів.

Аналіз даних табл. 2 показує, що:
– показник обсягу реалізації продукції (робіт,

послуг) малих підприємств в будівництві України
щорічно значно зростає з 4,25 млрд. грн. в 2002 р.
до 44,51 млрд. грн. в 2008 р., тобто за 7 років він
збільшився в 10 разів;

– перший фактор x3 — кількість найманих пра"
цівників малих підприємств в будівництві зросла з
219,2 тис. осіб в 2002 р. до 273,4 тис. осіб в 2008 р.,
тобто за ці 7 років він зріс в 1,25 раза;

– другий фактор z3 — операційні витрати з ре"
алізованої продукції (робіт, послуг) на одиницю
реалізованої продукції малих підприємств в будів"
ництві незначно коливається близько 100 коп./грн.
і має тенденцію до зростання;

– третій фактор U3 — фінансові результати ма"
лих підприємств на оподаткування в будівництві
України має від'ємне значення, тобто в цілому
малі підприємства приносять збитки, тенденція
цього фактора — до зростання збитків (особливо
великий стрибок відбувся у 2008 р.);

– четвертий фактор V3 — середньомісячна номі"
нальна заробітна плата найманих працівників в
будівництві — щорічно значно зростала з 427 грн.
в 2002 р. до 1812 грн. в 2008 р., тобто за ці роки во"
на зросла в 4,2 раза;

– п'ятий фактор W3 — частка продукції малих
підприємств у загальному обсязі реалізованої
продукції (робіт, послуг) в будівництві України
(у відсотках) — до 2006 р. зменшувався з 21,2%
до 15,7%, а далі в 2006 — 2008 рр. стабілізувався
на 33%. В розвинутих країнах цей показник знач"
но більший, тому і в Україні його потрібно збіль"
шити.

Змістовна залежність показника від факторів
підтверджується тим, що кожний фактор формує
показник. Статистичне підтвердження залежностей
між факторами (показником та факторами) визна"
чається кореляційною матрицею (див. табл. 3).

Аналіз табл. 3 показує:
– перший фактор x3 негативно значно залежить

від U3, а від інших факторів V3, W3 значно зале"
жить, від z3 він слабо залежить, між x3 та y3 є дуже
значна залежність, тобто показник  дуже значно
залежить від першого фактора x3;

– другий фактор z3 слабо позитивно залежить
від V3, W3 і показника y3, а також значно від'ємно
залежить від фактора U3;
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Таблиця 2. Значення показника та факторів за 2002 — 2008 рр. для будівництва



– третій фактор U3 негативно залежить від усіх
інших факторів та показника y3;

– четвертий фактор V3 значно негативно зале"
жить від фактора U3, а від інших факторів та по"
казника він залежить позитивно;

– п'ятий фактор W3 негативно залежить від V3
і позитивно від інших факторів та показника.

Отже, показник y3 значно позитивно залежить
від факторів x3, V3, W3 і середньо позитивно зале"
жить від фактора z3.

Розрахунки лінійної економетричної залеж"
ності показника від факторів методом найменших
квадратів дали такі результати:
y3="101,34+0,265x3+0,33z3+0,7U3+0,021V3+0,1W3

коефіцієнт множинної детермінації R2 = 0,99;
відносна стандартна похибка Н = 4,6%.
Коефіцієнти еластичності по факторах такі:
– по першому фактору: Ex=3,2;
– по другому фактору: Ez=1,8;
– по третьому фактору: Eu="0,05;
– по четвертому фактору: Ev=1,1;
– по п'ятому фактору: Ew=0,16.
Аналіз отриманих результатів показує, що най"

більший позитивний вплив на показник y3 має
перший показник x3 (для нього коефіцієнт елас"
тичності найбільший). Отже, при збільшенні обся"
гу реалізації продукції малих підприємств важ"
ливіше значення має збільшення кількості найма"
них працівників малих підприємств.

Також великий вплив на показник y3 має і дру"
гий фактор (для нього Ez=1,8), тобто для збіль"
шення y3 потрібно збільшувати Z3.

Третій фактор U3 (фінансовий результат) має
дуже малий негативний вплив на показник y3 об"
сягу реалізації продукції малих підприємств.

Четвертий фактор V3 — середньомісячна номі"
нальна заробітна плата має значний позитивний
вплив на обсяг реалізації продукції малих під"
приємств y3 (для нього Ev=1,1).

П'ятий фактор W3 частка продукції малих під"
приємств у загальному обсязі будівельної про"

дукції мало впливає на обсяг реалізації продукції
Y3.

Висновки. Для збільшення обсягу продукції
малих підприємств у будівництві можна збільшу"
вати значення усіх факторів, окрім фактора фінан"
сового результату.
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АННОТАЦИЯ
В статье разработана эконометрическая модель

зависимости показателя объемов реализации
строительной продукции (работ, услуг) малых
предприятий от основных факторов, на основе ко"
торой рассчитаны коэффициенты эластичности
влияния каждого фактора на показатель.

Ключевые слова: економетрическая модель,
реализация строительной продукции, коэффи"
циенты эластичности.

ANNOTATION
In article it is developed econometric model of

dependence of an indicator of volumes of realization
of building production (works, services) of small
enterprises from major factors on which basis factors
of elasticity of influence of each factor are calculated
on an indicator.

Keywords: econometric model, realization of con"
struction production, elasticity coefficients.
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Таблиця 3. Кореляційна матриця залежностей
показника та факторів


