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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ
НА ВТОРИННОМУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

АНОТАЦІЯ. Розглядаються основи прогнозування економічної
кон’юнктури із застосуванням статистичної моделі ARIMA; демонстру-
ється використання моделі ARIMA як одного із інструментів коротко-
строкового прогнозування цінової динаміки на вторинному ринку житла.

ANNOTATION. Theory of forecast of market situation is considered on the
base of using of statistical model ARIMA; model ARIMA as tool to forecast of
price dynamics are shown in the second real estate housing market in a short
time period.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ринок житлової нерухомості, кон’юнктура ринку жит-
ла, цінова динаміка, прогнозування, модель ARIMA.

Вступ

Стан та розвиток економіки країни нерозривно пов’язаний із
функціонуванням ринку нерухомості, який, з одного боку, ство-
рює базис — будівлі і приміщення — для здійснення діяльності
на ринках праці, капіталу, товарів і послуг, а з іншого боку, задо-
вольняє першочергову потребу людей у житлі. Ринку житлової
нерухомості не властиві різкі коливання попиту і пропозиції, ці-
нові тенденції змінюються поступово, у довгостроковому періоді,
а щомісячні перепади середніх цін безпосередньо пов’язані із ме-
тодом розрахунку і потребують статистичного згладжування. Ви-
сока інертність ринку нерухомості визначається специфікою та
особливостями такого товару як житло. Оскільки, для переважної
більшості населення купівля житла потребує значних фінансових
витрат, то відповідне рішення формується поступово на протязі
тривалого проміжку часу залежить від низки соціально-
економічних та психологічних факторів. Слід зазначити, що пе-
ріод оформлення угоди купівлі-продажу житлової нерухомості
може становити кілька місяців, тому формування нової цінової
тенденції на ринку житлової нерухомості вимагає певного часу,
що дає змогу застосовувати ретроспективні методи для коротко-
строкового прогнозування цінової динаміки.
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Ринок житлової нерухомості поділяється на первинний і вто-
ринний залежно від способу здійснення операцій. Первинний ри-
нок характеризується нееластичністю пропозиції у короткостро-
ковому періоді, обмеженою кількістю учасників, негнучким
ціноутворенням. Цінові тенденції та дія ринкового механізму
найсуттєвіше виявляються на вторинному ринку житлової неру-
хомості, порівняно з первинним, оскільки для вторинного ринку
притаманні достатньо високий рівень конкуренції, наявність чи-
сельних продавців та покупців, ринковий процес ціноутворення,
операції з завершеним товаром.

Проблемам, пов’язаним із моделюванням цінової динаміки
на ринку житлової нерухомості, присвячені роботи О.В. Ілля-
шенка [13], В.А. Тазетдінова [8], Б.Д. Новікова, С.Р. Хачатряна
[10], В.В. Федосєєва [9], О.М. Гармаша [9]. Крім того, у своїй
практичній діяльності агентство з продажу нерухомості «Пла-
нета Оболонь» використовує систему статистичних показників
для аналізу процесів на ринку житла, розроблених та апробо-
ваних московським аналітичним центром «Індикатори ринку
нерухомості» [14]. Більшість із побудованих регресійних мо-
делей лінійні за видом зв’язку між залежною змінною та
предікторами, що суттєво впливає на якість і точність отрима-
них прогнозів, оскільки часові ряди цінової динаміки мають
складну багатокомпонентну структуру, нелінійну за характе-
ром, головним чином.

Прийняття суб’єктами ринку нерухомості рішень щодо купів-
лі або продажу житла вказує на необхідність у отриманні досто-
вірної та об’єктивної інформації стосовно цінової динаміки у ко-
роткостроковому періоді, що призводить до застосування
складних статичних моделей для виявлення тенденцій у розвитку
економічних явищ. Потреба у підвищенні точності інформації
для аналізу процесів на ринку житла на основі статистичних мо-
делей зумовила актуальність дослідження.
Мета дослідження полягає у розробці короткострокового

прогнозу ситуації на вторинному ринку житлової нерухомості,
що дасть можливість учасникам ринку обирати тактику поведін-
ки з мінімальним ризиком. Для досягнення цієї мети в роботі по-
ставлені і розв’язані такі завдання:

• виконати аналіз АRIMA-моделі, які використовуються для
роботи із часовими рядами;

• здійснити пристосування моделі АRIMA до вирішення задач
короткострокового прогнозування цінової динаміки на ринку жит-
лової нерухомості.



222

Об’єкт дослідження — вторинний ринок житлової нерухомо-
сті, для якого характерні масовий характер операцій з приводу
купівлі-продажу житла, достатня кількість продавців і покупців,
ціноутворення під впливом попиту і пропозиції.
Предмет дослідження — кон’юнктура вторинного ринку жит-

лової нерухомості, яка виявляється через динаміку цін на кварти-
ри. Інструментом прогнозування обрано модель ARIMA. Інфор-
маційна база моделювання — часові ряди цін пропозиції щодо
продажу квартир у м. Києві за період з січня 2000 р. по липень
2007 р.
Наукова новизна одержаних результатів. У дослідженні впер-

ше розв’язана задача побудови моделі ARIMA з метою прогнозу-
вання процесів на ринку житлової нерухомості України, що має
теоретичне і практичне значення.

1. Ідентифікація моделі

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving-Average) — це клас
лінійних статистичних моделей, які ефективно описують як ста-
ціонарні, так і нестаціонарні часові ряди. Формується ARIMA
шляхом об’єднання моделей авторегресії порядку р і ковзної се-
редньої залишків порядку q. Нестаціонарні ряди приводяться до
стаціонарного виду за допомогою оператора кінцевих різниць
порядку d: для фільтрації лінійного тренду використовують різ-
ниці першого порядку (d = 1), для фільтрації параболічного трен-
ду — різниці другого порядку (d = 2) і т. д. У стаціонарному ряду
d = 0.
Модель авторегресії — AR(р)-процес описує залежність

поточного рівня часового ряду yt від своїх попередніх значень з
часовим лагом р. Наприклад, процес авторегресії першого по-
рядку (р=1) описує ступінь залежності двох послідовних чле-
нів ряду:

ttt eyy +ϕ= −11 ,
де уt, уt – 1 — поточне і попереднє значення показника;

φ1 — коефіцієнт авторегресії;
еt — випадковий шум.
Для оцінки ступеня залежності рівнів ряду використовують

коефіцієнти автокореляції rp, які функціонально пов’язані з кое-
фіцієнтми авторегресії; в AR(1)-процесі φ1 =r1. Якщо φ1 → 1, ча-
совому ряду властивий тренд, автококореляційна функція по-
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вільно згасає. Якщо φ1 → (–1), автококореляційна функція згасає
швидко, змінюючи знаки [1, с. 75].
Модель ковзної середньої — МА(q)-процес описує лінійну

комбінацію нормально розподілених випадкових величин з ну-
льовим середнім, а тому завжди стаціонарний.

1−θ−+µ= ttt eey ,

де µ — константа (довгострокове середнє значення процесу);
еt — випадковий шум поточного періоду;
θеt – 1 — попередній випадковий шум.
Моделі ковзної середньої в аналізі часових рядів економічних

показників мають обмежене застосування, тому їх використову-
ють у поєднанні з авторегресійними процесами. Загальний ви-
гляд змішаної моделі ARMA(p, q)-процесу:

11 −− θ−+ϕ+= tttt eeycy ,

де с — константа.
Підбираючи значення коефіцієнтів φ і θ, можна вибрати мо-

дель, яка адекватно опише будь-який часовий ряд з циклічними і
нерегулярними коливаннями.

Часові ряди показників економічної кон’юнктури мають скла-
дну внутрішню структуру і виявляють нестаціонарний характер.
Для такого типу рядів економічної динаміки ефективною вияви-
лася ARIMA-модель, що об’єднує авторегресію, ковзну середню,
тренд і сезонні коливання. Практичне використання ARIMA
пов’язують з іменами Г. Бокса і Г. Дженкинса [1]; запропоновані
ними процедури формування моделі, алгоритми розрахунку па-
раметрів і визначення прогнозів реалізовані в системі Statistica,
модуль Time Series / Forecasting, процедура Arima &
autocorrelation functions.

Модель ARIMA порядку (р, d, q) досить гнучка і описує широ-
кий спектр процесів. Найпростіші види моделей ARIMA: (р, 0, 0)
— авторегресійна функція; (0, 0, q) — ковзна середня; (р, 0, q) —
комбінована модель авторегресії і ковзної середньої; (0, 1, q) — екс-
поненційна середня; (р, 1, q) — нестаціонарний процес з лінійним
трендом. За наявності сезонних коливань у моделі враховується їх
періодичність з лагом s, що дорівнює сезонному циклу (для кварта-
льних даних s = 4, для помісячних s = 12), і аналогічного змісту па-
раметрами (P, D, Q)s.

Оскільки вид моделі ARIMA, адекватність її реальному про-
цесу і прогнозні властивості залежать від параметрів р, d, q, то
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ключовим моментом моделювання є визначення цих парамет-
рів — ідентифікація моделі. Вирізняють два аспекти ідентифі-
кації:

 аналіз стаціонарності й визначення порядку оператора пере-
ходу до кінцевих різниць d;

 визначення порядку змішаної моделі, яка описує стаціонар-
ний ряд (параметрів р, q).

Основним інструментом ідентифікації моделі є графіки і чис-
лові значення вибіркових автокореляційних і частинних автоко-
реляційних функцій ряду. За швидкістю згасання автокореляцій-
ної функції можна зробити висновок про характер динаміки
досліджуваного процесу. До нестаціонарного ряду застосовують
процедуру послідовного узяття різниць, допоки ряд не стане ста-
ціонарним. У стаціонарному ряду поведінка автокореляційої фун-
кції також пов’язана з параметрами р, q. Так, за умови процесу
AR(1) автокореляційна функція експоненціонально згасає, а час-
тинна автокореляційна функція має найбільше значення коефіці-
єнта (викид) з лагом р = 1 (для інших лагів кореляція не істотна).
Автокореляційна функція процесу МА(1) обривається на значен-
ні r1, а частинна автокореляційна функція згасає монотонно або
змінюючи знак.

2. Аналіз цінової динаміки
на вторинному

ринку житла у м. Києві

Житло — своєрідний товар з дуже тривалим терміном вико-
ристання. За своєю природою цей товар не може без екстраор-
динарних причин швидко знецінюватися, навпаки, ціни на рин-
ку житла в усьому світі зростають. В Україні початковий етап
становлення ринку нерухомості (1992—1996 рр.) характеризу-
ється поступовим зростанням цін на житло, в наступні три ро-
ки (1997—1999 рр.) зафіксовано зниження цін, а за останні 6
років, навпаки, інтенсивне їх зростання в усіх регіонах, проте у
м. Києві темпи зростання виявилася найвищими. На вторинно-
му ринку житлової нерухомості ціни зросли у середньому в 8
разів, лише за 2006 рік приріст становив 69 %. Як наслідок, у
січні 2007 р. середня ціна однокімнатної квартири сягнула
125,2, двокімнатної — 199,7, трикімнатної — 309,0 тис. у. од.,
ціна 1 кв. м житла — 3050 у. од. Як видно на рис. 1, характер
динаміки середніх цін 1 кв. м житла в одно-, дво- і трикімнат-
них квартирах однаковий.
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Рис. 1. Динаміка середніх цін 1 м2 житла на вторинному ринку
нерухомості у м. Києві з січня 2001 по серпень 2007 р.

Порядок ідентифікації ARIMA-моделей цінової динаміки на
ринку житла розглянемо за даними часового ряду середніх цін
однокімнатних квартир. При розрахунку середніх цін за кожний
місяць вилучалися найдорожчі та найдешевші квартири. Для фі-
льтрації тренду використано оператор різниць першого порядку.
Після заміни первинного ряду першими різницями автокореля-
ційна функція перетвореного ряду зі зростанням лагу поступово
згасає (рис. 2), що дає підстави розглядати ряд як стаціонарний,
звідси d =1. Найбільше значення частинної автокореляційної фу-
нкції з лагом 1 вказує на порядок авторегресії р =1.

Autocorrelation Function
price_1sqr.m_1r_flat: D(-1)

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0

  7 -.010 .1067

  6 +.039 .1074

  5 +.109 .1082

  4 +.258 .1089

  3 +.413 .1096

  2 +.585 .1104

  1 +.771 .1111

Lag Corr. S.E.

0

97.21 .0000

97.20 .0000

97.07 0.000

96.06 0.000

90.44 0.000

76.25 .0000

48.17 .0000

  Q p

Рис. 2. Автокореляція середніх цін на 1-кімнатні квартири

Отже, модель даного часового ряду ідентифікована як ARIMA-
процес порядку (1,1,0). Значення параметра р для різних моделей
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наведено у табл. 1. Усі значення істотні, ймовірність похибки мен-
ше 1 % (про це свідчать фактичні значення t-критерія Стьюдента).

Partial Autocorrelation Function
price_1sqr.m_1r_flat: D(-1)

(Standard errors assume AR order of k-1)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0

  7 -.009 .1132

  6 +.067 .1132

  5 -.105 .1132

  4 -.074 .1132

  3 -.075 .1132

  2 -.023 .1132

  1 +.771 .1132

Lag Corr. S.E.

Рис. 3. Частинна автокореляція середніх цін на 1-кімнатні квартири

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ARIMA-МОДЕЛЕЙ ЦІН НА ЖИТЛО

НА ВТОРИННОМУ РИНКУ м. КИЄВА (1, 1, 0)

уt — cередня ціна 1 кв. м Yt — cередня ціна квартириКількість кімнат
у квартирі p(1) t (77) p(1) t (77)

1 0,847477 13,77557 0,768530 10,41768
2 0,903680 18,32681 0,848215 13,91034
3 0,911293 19,01377 0,848140 13,87159

3. Прогнозування ARIMA-процесу

Кінцева мета моделювання часових рядів — прогнозування
процесу на період упередження v. В табл. 2 наведено очікувані
ціни на житло на столичному вторинному ринку у вересні 2007 р.,
визначені на основі моделі ARIMA порядку (1, 1, 0). Відносні по-
хибки прогнозу становлять менше 1 %, лише для середньої ціни
трикімнатної квартири похибка дещо перевищує 3 %.

Традиційна пасивність покупців житла у період політичної
нестабільності, пов’язана з парламентськими перевиборами, при-
звела до зниження темпів цінової динаміки на ринку житлової
нерухомості у червні-серпні 2007 року. Після виборів можлива
реалізацією відкладеного попиту, з урахуванням фінансових над-
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ходжень від політичних кампаній, тому ціни на житло продовжу-
ватимуть потрохи зростати.

Таблиця 2
ПРОГНОЗ ЦІН НА ЖИТЛО

НА ВТОРИННОМУ РИНКУ м. КИЄВА (вересень 2007 р.)

уt — cередня ціна 1 м2, у. од. уt — cередня ціна квартири, тис. у. од.Кількість
кімнат

у квартирі Прогноз Стандартна
похибка прогнозу Прогноз Стандартна

похибка прогнозу
1 3272,75 27,75 124,33 0,93
2 3401,98 14,02 199,85 0,16
3 3606,72 61,72 333,13 11,3

Висновок

Результати прогнозування цін на ринку житлової нерухомості
свідчать про високі прогнозні властивості моделі ARIMA.
Об’єднуючи різні компоненти часових рядів та враховуючи вплив
останніх періодів, ARIMA адаптується до специфіки динамічних
процесів на ринку житла забезпечує належну точність прогнозів
стосовно ринкової кон’юнктури з мінімальними ризиками.

Література
1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и

управление. В.1. — М.: Мир, 1974. — 404 с.
2. Геллер І.М. Статистика ринку житла: Навч. посібник. — К., 2000.

— 192 с.
3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч.

посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
4. Сивец С.А. Статистические методы в оценке недвижимости и

бизнеса: Учебно-практ. пособие по статистике для оценщиков. — Запо-
рожье, 2001. — 230 с.

5. Тазетдінов В.А. Технология нейросетевого прогнозирования
рынка недвижимости // Искусственный интеллект. — 2004. — № 3. —
C. 593—597.

6. www.blagovest.com
7. http://eprints.ksame.kharkov.ua/383/1/290-29
8. http://www.irn.ru/
9. http://www.kontrakty.com.ua — Квартирный ответ.
10. www.spc-consulting.ru

Стаття надійшла до редакції 03.03.2008 р.




