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У дослідженні ви ко ри с то ву ва ли ся
на ступні клю чові дже ре ла пер вин ної
інфор мації:
u спеціаль но за мов лені дані Дер -

жав но го коміте ту ста ти с ти ки Ук -
раїни;

u опи ту ван ня та інтерв'ю працівни-
ків ком паній;

u опи ту ван ня та інтерв'ю
працівників Міністер ства регіо-
наль но го роз вит ку та будівниц тва
Ук раїни, Міністер ства з пи тань
жит ло во�ко му наль но го го с по -
дар ства Ук раїни;

u опи ту ван ня співробітників ка фе -
д ри розміщен ня про дук тив них
сил Київсько го Національ но го
Еко номічно го Універ си те ту
(КНЕУ);

u опи ту ван ня та інтерв'ю кері-
вників та фахівців інве с ти-
ційно�будівель них ком паній Ук -
раїни;

u про ве ден ня замірів та опи ту ван ня
працівників спеціалізо ва них ме -
реж з торгівлі будівель ни ми ма -
теріала ми ("Епіцентр", "Но ва
Лінія", "Ме т ро" та інші);

u ан ке ту ван ня та те ле фон не опи ту -
ван ня жур налістів спеціалізо ва -
них ви дань.
У ви пад ках ви ник нен ня про -

тиріччя між да ни ми ек с пертів та
публікацій у ЗМІ з офіційни ми
Держ ком ста ту, до роз ра хунків прий -
ма ли ся дані Держ ком ста ту.

Дже ре ла вто рин ної інфор мація: 
u Ста ти с тич ний щорічник Ук раїни

2008 Дер жав но го коміте ту ста ти с -
ти ки Ук раїни;

u Публікації у діло вих та
спеціалізо ва них ЗМІ, се ред них:
"Бізнес"; "Га лицькі Кон т рак ти";
"Ек с перт�Ук раїна"; "Профіль�Ук -
раїна"; "Діло ва Сто ли ця"; "Про -
перті Таймз"; "Будівниц тво та Ре -
кон струкція"; "Эко но ми че с кие
Из ве с тия"; "Бізнес�Аналіти ка";

u Інтер нет сай ти та Інтер нет
публікації: інфор маційний пор -
тал Z5Center: www.z5center.info;
Дзер ка ло тиж ня:  www.zerkalo
5nedeli.com; Search Portal:
www.sdir.info; Тиж не вик діло вої
інфор мації "Ста тус": www.status.
net.ua; Personal Analytical Unit:
www.pau.kiev.ua; Ук раїна про мис -
ло ва: www.ukrindustrial. com; Ліга
Бізнес Інформ: www.liga.kiev.ua;
Будівель на ком панія Proxima:
www.proxima. com.ua; Аналіти ка.
Фінан си. Пра во. Pro5consulting:
www.proconsuling.com.ua; Асо-
ціація "Все ук раїнський со юз ви -
роб ників будівель них матеріалів
та ви робів": www.avbmv.com.ua. 
Ме то до логія об роб ки да них ба -

зується на яких ме то дах еко -
номіко�ма те ма тич но го та ста ти с тич -
но го аналізу, а та кож на ек с перт них
оцінках.

Виз на чен ня то вар них меж
рин ку

Оскільки в центрі будь яких мар -
ке тин го вих досліджень зна хо дить ся
по нят тя рин ку, то да не досліджен ня
по чи на ло ся з виз на чен ня меж рин ку
ма теріалів для внутрішньо го об ла ш -
ту ван ня та оз доб лен ня приміщень.
Вка за не пи тан ня не є про стим для
вирішен ня, оскільки усі то ва ри схо -
жо го при зна чен ня ма ють пев ну
взаємо замінність. Вод но час не -
обхідно чітко розрізня ти то варні
межі рин ку для виз на чен ня йо го ча с -
ток у кож ної фірми, на яв ності мо но -
по льно го ста но ви ща то що.

Ви хо дя чи з су час них по глядів, ри -
нок збу ту � це сфе ра, в якій пред став -
ле на пев на су купність взаємо -
замінних то варів, що за до воль ня ють
од ну і ту ж по тре бу (гру пу по треб).
Відповідно до цьо го тлу ма чен ня, для
виз на чен ня то вар них меж рин ку не -
обхідно про аналізу ва ти взаємо -
замінність різних груп то варів, які
мо жуть ре алізо ву ва тись на цьо му
рин ку.

Взаємо замінність то вар них груп
має 2 ас пек ти:

1. Взаємо замінність то вар них
груп у спо жи ванні. Відповідно
до світо вої прак ти ки, це клю -
чо вий ас пект взаємо замінності
то варів, який за зви чай є виз на -
чаль ним для виз на чен ня то -
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вар них меж рин ку.
2. Взаємо замінність то вар них

груп у ви роб ництві. Да ний
фак тор за зви чай вва жається
до дат ко вим, оскільки то ва ри
різної тех но логії ви роб ниц тва
мо жуть ма ти од на ко ве при зна -
чен ня, а та кож близькі спо -
живні вла с ти вості та ціни. 

Взаємо замінність то вар них груп у
спо жи ванні виз на чається чо тир ма
шля ха ми:

1. На ос нові опи ту ван ня спо жи -
вачів.

2. На ос нові порівнян ня ціни та
якості то варів, що мо жуть бу ти
взаємо замінни ми.

3. На ос нові досліджен ня ре акції
спо жи вачів на зміни цін то -
варів, що вва жа ють ся взаємо -
замінни ми.

4. На ос нові зміни об сягів про да -
жу та цін на одні взаємо замінні
то ва ри при по яві на да но му
гео графічно му рин ку інших
взаємо замінних то варів

де:
Qj � ємність рин ку j�ої то вар ної

гру пи, що скла дається з i	ої кількості
то варів�замінників, 

i = 1,…,m
m � кількість то варів у то варній

групі, що вхо дять до то вар них меж
j	го рин ку,

Qji � об сяг i�го то ва ру з j	ої то вар -
ної гру пи, що про дається (по ста -
чається/ви роб ляється) або ку пується
(спо жи вається/ви ко ри с то вується) на
відповідно му рин ку.

В центрі ува ги на шо го досліджен -
ня зна хо дять ся 2 рин ки:

1. Ри нок кон струкційних ма -
теріалів для об ла ш ту ван ня
міжкімнат них пе ре го ро док.

Відповідно до ре зуль татів опи ту -
ван ня спо жи вачів, до цьо го рин ку
відно сять ся такі гру пи то варів: цег ла
(ке рамічна та силікат на), ке рамічні
бло ки, бло ки з піно бе то ну, бло ки з
ав то клав но го га зо бе то ну, си с те ми су -
хо го будівниц тва (гіпсо кар тонні пли -
ти), де рев но с т руж кові пли ти, си с те -

ми з алюмінію та ПВХ, си с те ми з де -
ре ви ни, ма гне зи тові пли ти.

2. Ри нок су хих будівель них
сумішей та плит них ма теріалів
для внутрішньо го оз доб лен ня
приміщень.

Гру пи то варів: будівельні роз чи ни,
си с те ми су хо го будівниц тва (гіпсо -
кар тонні пли ти), плитні ма теріали
(де рев но с т руж кові, де рев но во лок -
нисті, ма гне зи тові).

Аналіз цін та якості вка за них то -
варів, про ве де ний ек с пер та ми, по ка -
зав, що хо ча між ни ми існу ють значні
відмінності, од нак їх мож на роз г ля -
да ти як більш до рогі та де шеві по -
зиції од но го і то го ж рин ку, оскільки
во ни ви ко ну ють ту ж функцію тільки
з різною якістю.

Досліджен ня ціно вої ела с тичності
є од ним з клю чо вих методів виз на -
чен ня то вар них меж рин ку, який зо к -
ре ма ви ко ри с то вується ан ти мо но по -
льни ми ор га на ми більшості країн
світу. При про ве денні досліджен ня
ціно вої ела с тич ності не обхідно вра -
хо ву ва ти, що:
u суттєве зна чен ня має не знач не,

але зна чи ме підви щен ня ціни,
оскільки ли ше во но мо же виз на -
чи ти ре альні то ва ри замінни ки;

u знач не підви щен ня ціни ви яв ляє
більш да лекі то ва ри замінни ки,
тоб то до то вар но го рин ку мо жуть
бу ти вклю чені за над то відда лені
то ва ри замінни ки, що при зве де до
по мил ки при виз на ченні то вар -
них меж рин ку;

u крім цьо го для по куп ця пе рехід
на то вар замінник мо же бу ти
склад ним і він не бу де ре а гу ва ти
на не знач ну зміну ціни.
Для ок рес лен ня то вар них меж

рин ку був ви ко ри с та ний п'яти-
відсот ко вий поріг, а са ме: не
суттєвим вва жається підви щен ня
ціни менш ніж на п'ять відсотків, як
пра ви ло, за проміжок ча су не менш
ніж один рік.

Пе ре хрес на ела с тичність по пи ту
від ціни (на підставі кон цепції пе ре -
хрес ної ела с тич ності по пи ту) по ка -
зує зміну об ся гу ре алізації пев но го
то ва ру, не обхідно го для за до во лен ня
по пи ту, внаслідок зміни ціни іншо го

подібно го (схо жо го) то ва ру на один
відсо ток, і роз ра хо вується як
співвідно шен ня між зміною об ся гу
ре алізації од но го то ва ру та зміною
ціни іншо го то ва ру за пев ний період.

Для при кла ду роз г ля не мо то ва ри
X та Y як то ва ро замінни ки. По пит на
то вар X при підви щенні ціни то ва ру Y
зро с тає або змен шується за леж но від
став лен ня по куп ця до спільно го ви -
ко ри с тан ня обох то варів. Як що при
підви щенні ціни на то вар X відбу -
вається збільшен ня об ся гу ви роб -
ниц тва (ре алізації) то ва ру Y, не -
обхідно го для за до во лен ня по пи ту, за
умо ви, що ціна то ва ру Y за ли шається
незмінною, тоді то ва ри X та Y � то ва -
ри замінни ки.

де: rПx , (rПy ) � відсот ко ва
зміна по пи ту (об ся гу ре алізації) то ва -
ру X(У) за пев ний період у ме жах
пев ної те ри торії; rРx, (rРy ) �
відсот ко ва зміна ціни то варів X(У) за
пев ний період в ме жах пев ної те ри -
торії.

Для виз на чен ня відсот ко вої зміни
по пи ту чи ціни ви ко ри с то вується
по каз ник "се ред ня точ ка інтер ва лу",
оскільки виз на чен ня відсот ко вої
зміни кож но го з цих по каз ників зви -
чай ним спо со бом не од на ко ве за леж -
но від на пря му зміни (підви щен ня чи
зни жен ня). 

де: П1, П2 � по пит (об сяг ре -
алізації) до та після зміни ціни;

P1, P2 � ціна до та після її зміни;
(П1+П2):2 � "се ред ня точ ка інтер -

ва лу", у яко му здійснюється зміна
по пи ту;

(P1+P2):2 � "се ред ня точ ка інтер -
ва лу", у яко му здійснюється зміна
ціни.

Індекс пе ре хрес ної ела с тич ності
по пи ту то варівзамінників (суб сти -

i
mQj = Σ Qji
i

m

(1.3)
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тутів) має по зи тив не (до дат не) зна -
чен ня, зо к ре ма вва жається, що при
Еxy>2 то ва ри лег ко заміню ють
один од но го. Індекс пе ре хрес ної
ела с тич ності по пи ту в ме жах
0<Еxy<2 свідчить про не знач ну
ймовірність ви ко ри с тан ня спо жи -
ва ча ми то варівзамінників або по -
вну відсутність то варівзамінників.

Та кож для оцінки то вар них меж
рин ку не обхідно про аналізу ва ти
складність пе ре хо ду на то ва -
ри�замінни ки. Як що цей пе рехід
не склад ний, то то ва ри замінни ки
мо жуть бу ти відне сені до єди но го
рин ку.

Ви хо дя чи з про ве де них на ми
досліджень, 55�ти відсот ко ве підви -
щен ня цін мо же суттєво зміни ти
по пит спо жи вачів. При цьо му ко -
ефіцієнт ціно вої ела с тич ності для
вка за них ринків пе ре ви щує 2, що
підтвер д жує існу ван ня цих ринків.

Ще од ним підхо дом для виз на -
чен ня меж рин ку є аналіз ди наміки
ціно ут во рен ня та об сягів про да жу.
Так, як що при по яві на рин ку пев -
но го то ва ру се редній рівень цін на
певні то ва ри зни жується, і вод но -
час па да ють їх об ся ги про да жу, то
во ни є то ва ра ми�замінни ка ми для
да но го но во го то ва ру. Ви хо дя чи з
цьо го, слід відзна чи ти, що по ява у
1998 році на рин ку оз доб лю валь них
ма теріалів для внутрішніх робіт си -
с тем су хо го будівниц тва на гіпсовій
ос нові (гіпсо кар тон них плит
КНАУФ) суттєво впли ну ла на об ся -
ги про да жу та рівень цін інших ма -
теріалів для об ла ш ту ван ня пе ре го -
ро док. Вод но час на рин ку будівель -
них ма теріалів для вла ш ту ван ня
міжкімнат них пе ре го ро док, де
гіпсо кар тонні пли ти ще не на був
знач но го роз по в сю джен ня, подібні
яви ща є менш ви ра же ни ми, од нак
мож на очіку ва ти їх по яви в май бут -
ньо му.

Ви хо дя чи з ви ще на ве де но го, в
ході про ве де них досліджень на ми
бу ло до ве де но існу ван ня ринків ма -
теріалів для внутрішньо го оз доб -
лен ня приміщень та кон -

струкційних ма теріалів для об ла ш -
ту ван ня міжкімнат них пе ре го ро док.

Ос новні опе ра то ри на рин ку
кон струкційних ма теріалів
для об ла ш ту ван ня
міжкімнат них пе ре го ро док

Ос новні ви роб ни ки ке рамічної
цег ли: ВАТ "Будівельні ма теріали",
"Ко ло мийське за во до уп равління
буд ма теріалів", "Бо лехівський за вод
будівель них ма теріалів" (Іва -
но�Франківська об ласть),
Роздільський ке рамічний за вод,
Яворівський та Го ро доцький це -
гельні за во ди (Львівська об ласть),
"Бе ре жанський це гель ний за вод
"Ке рамік", "Зборівський це гель ний
за вод" (Тер нопільська об ласть),
Рівненський та Здол бунівський за -
во ди буд ма теріалів (Рівненська об -
ласть), ВАТ "Ке рамік" та Се ве -
ринівський це гель ний за вод
(Вінницька об ласть), Біло -
церківський за вод та "Ірпінський
комбінат "Пе ре мо га" (Київська об -
ласть), Но во о лек сандрівський це -
гель ний за вод (Дніпро пе т ровська
об ласть), Пол тавський ВАТ "Ке -
рамік", Ар темівський ке -
раміко�труб ний за вод та ТОВ
"АльткомКерам" (До нецька об -
ласть).

Ос новні ви роб ни ки силікат ної
цег ли: За вод "Цег ла Трипілля"
(Київська об ласть), Ла ди жинський
за вод (Вінницька об ласть), "Роз -
вадівбуд ма теріали" (Львівська об -
ласть), "Сіліка то бе тон" (Сумська об -
ласть), Жи то мирський комбінат
силікат них ви робів, а та кож за во ди в
Хер сонській, За порізькій та
Чернігівській об ла с тях. Ба га то з цих
підприємств про во дять пе ре об лад -
нан ня німецьки ми пре са ми, що дає
мож ливість ви пу с ка ти кон ку рент -
ноз датні ве ли ко розмірні силікатні
бло ки.

Гру па за водів по ви роб ниц тву ви -
робів з ніздрю ва тих бе тонів: Білго -
род�Дністровський ек с пе ри мен -
таль ний за вод ніздрю ва тих бе тонів
та ви робів (Одесь ка об ласть), Жи то -

мирський комбінат, Чернігівський
за вод, "Сіліка то бе тон" (Сумська об -
ласть), за вод у місті Куп'янськ та
ЗБК3 (Харківська об ласть),
Обухівський та Бе ре занський за во -
ди фірми Ае рок (Київська об ласть),
а та кож нові підприємства у містах
Бро ва ри та Дніпро пе т ровську.

Ук раїнські та іно земні ком панії,
що ви роб ля ють ефек тивні стінові
ма теріали на су час но му об лад нанні
за новітніми тех но логіями.

ЗАТ з іно зем ни ми інве с тиціями
"Сло бо жанська Будівель на Ке -
раміка" (СБК) � найбільший в Ук -
раїні ви роб ник ке рамічної цег ли.

ЗАТ "Роздільський ке рамічний за -
вод" (Львівська об ласть, ТМ "Євро -
тон") � здійснює ви пуск ке рамічної
цег ли на об лад нанні провідних
німецьких фірм "Lingl" та "Rieter" з
ви со ким рівнем ме ханізації, ав то ма -
ти зації, кон т ро лю та ке ру ван ня тех -
но логічним про це сом на всіх стадіях
ви роб ниц тва.

ТОВ "Альт ком�Ке рам" (До нецька
об ласть) �  за сто со вує тех но логію
ви роб ниц тва будівель ної ке раміки з
ви ко ри с тан ням жор ст кої ек с трузії.
Про тя гом 2004 � 2007 рр. на за воді
бу ла повністю мо дернізо ва на ви роб -
ни ча лінія з ви ко ри с тан ням об лад -
нан ня провідних спеціалізо ва них
євро пейських і аме ри канських ком -
паній. Во лодіє влас ною си ро ви ною. 

ТОВ "Силіка то бе тон" � ви роб ниц -
тво силікат ної цег ли та по ри с то го
бе то ну, а та кож цег ли під ди кий
камінь, ви пуск ро же вої, жо в тої ря -
до вої та об ли цю валь ної силікат ної
цег ли. 

ТОВ "Ае рок" �  найбільше
підприємство Ук раїни у га лузі ви -
роб ниц тва га зо бе то ну. На  100%
ком панія є дочірнім підпри ємством
Aeroc International в Ук раїні, од но го
з най по тужніших ви роб ників га зо -
бе то ну в північно�східній ча с тині
Євро пи.

ТОВ "Н плюс Н Ук раїна" � дочірнє
підприємство ком панії Н+Н Inter-
national, го ло вний офіс якої зна хо -
дить ся в Данії. Ком панія Н+Н Inter-
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national во лодіє 14 за во да ми у Ве ли -
ко бри танії, Чехії, Польщі, Фінляндії
та Німеч чині. Ос нов ним і єди ним
ви дом діяль ності ком панії є ви роб -
ниц тво га зо бе тон них блоків ав то -
клав но го ти пу. 

GRUPA PREFABET S.A. (По -
льща) � один з найбільших ви роб -
ників га зо бе то ну в Польщі, ви роб -
ни ча по тужність яко го ся гає 1 млн.
куб. м на рік. Вхо дить до скла ду
CRH � міжна род ної гру пи ви роб -
ників будівель них ма теріалів.

Кна уф (Ук раїна) � гру па дочірніх
підприємств  ком панії КНАУФ
(Німеч чи на), що є провідним
підприємством євро пейської
індустрії ви роб ниц тва будівель них
ма теріалів, і во лодіє більше ніж 150
за во да ми з ви роб ниц тва гіпсо кар -
тон них плит, ме та ле вих профілів,
гіпсо вих плит для пе ре го ро док, су -

хих сумішей та ін. Нині ком панія
во лодіє ви роб ни чи ми підприє-
мства ми у місті Києві, До нецькій та
Тер нопільській об ла с тях, а та кож
гіпсо ви ми кар'єра ми, що ос на щені
най новішою технікою та гірни чим
об лад нан ням.

ТОВ "Сен�Го бен Будівель на Про -
дукція Ук раїна" (ТМ Rigips)
Saint5Gobain Rigips � один з
найбільших в світі ви роб ників
гіпсо кар тон них та спеціаль них
листів, сумішей на ос нові гіпсу, а та -
кож си с тем для стель і ак се су арів
для швид ко го та якісно го мон та жу.
Має 65 за водів, 75 кар'єрів та ви роб -
ни чих май дан чиків у всьо му світі. 

ЗАТ "Ла фарж Гіпс" � дочірнє
підприємство LAFARGE GROUP �
од но го зі світо вих лідерів з ви роб -
ниц тва будівель них ма теріалів, що
зай має пер ше місце в світі се ред ви -

роб ників це мен ту та на по вню вачів,
дру ге � з ви роб ниц тва бе то ну, і третє
� з ви роб ниц тва гіпсу. Гіпсо вий
підрозділ ком панії LAFARGE по чав
ак тив ну діяльність на ук раїнсько му
рин ку будівель них ма теріалів з ли с -
то па да 2000 ро ку після прид бан ня
кон т роль но го па ке ту акцій ЗАТ
фірми "Стромгіпс" (місто Ар -
темівськ, До нецька об ласть).

ТОВ "Крим�Ан та рес" (м. Са ки,
Кримська АР) ви роб ляє гіпсо кар -
тонні пли ти та ре алізує їх під тор го -
вою мар кою "Ма е с т ро". По тужність
лінії, за куп ле ної в Ки таї, � 2 млн. м2
гіпсо кар тон них плит на рік.

ТОВ "Ук раїнські гіпсові си с те ми"
(м. Во ло чиськ, Хмель ницької об -
ласті) є ви роб ни ком гіпсо кар тон них
плит. 


