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Чільні місця серед інструментів маркетингових комунікацій займають 

нові прийоми засобів та методів організації «промо-заходів», як наприклад, 

оформлення стендів із реалізованими будівельними проектами та отримання 

премій від керівництва за їх успішний супровід.  

Фірмовий стиль також посідає певне місце у складі маркетингових 

комункацій та виступає частиною торговельної марки або бренду суб’єктів 

господарювання будівельної галузі. Він включає логотип, слоган, лозунг, 

фірмовий блок, фірмові кольори, форму одягу персоналу тощо. Фірмовий 

стиль допомагає виділити підприємство серед конкурентів. Але це можливо 

лише за умови стабільного виробництва високоякісної будівельної продукції 

та належного сервісного обслуговування [291, c. 1034–1042].  

Відзначено розвиток творчих конкурсів та стимулюючих призів щодо 

відведення виставок потенційними та наявними клієнтами будівельних 

підприємств. Під час ярмарок все більше використовуються нові та незвичні 

промо-акції з метою запам’ятатись та створити позитивний імідж компанії 

будівельного ринку.   

Постійно-діючі виставки будівельних товарів забезпечують 

безперервний потік інформації як для підприємств, так і для споживачів. 

Цілями організації таких заходів є: демонстрація досягнень в науці, техніці та 

технології;  надання виставкових та інформаційних послуг; надання послуг з 

реклами нової продукції; інформування споживачів про нові товари, їх 

призначення і умови придбання.  

Розповсюджується альтернативний напрямок виставок – так званий 

event-маркетинг [295], тобто організація проведення масових визначних 

подій, як то фестивалів, ігор, змагань, ярмарок, аукціонів, конкурсів, 

концертів, розіграшів, тимчасових творчих майданчиків, конференцій тощо. 

Ці події повинні бути привабливими й доступними, щоб зацікавити якомога 

більшу кількість потенційних клієнтів та ЗМІ. Сила ефекту таких заходів 

значна, бо вплив на свідомість потенційного та реального споживача 

здійснюється за допомогою формування позитивних емоцій. Почуття, які 
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відчуває людина під час яскравих вистав, мають свій влив на інтерпретацію 

нею пропонованої продукції підприємством-організатором.     

Перевагами маркетингу спеціальних подій та «ігрового просування» 

будівельного підприємства виступають:  

– створення рекламного повідомлення та занурення учасників акції у 

світ бренду, формування емоційної прив’язки до бренду; 

– створення ефекту сарафанного радіо;       

– створення яскравої новини для ЗМІ; 

– накопичення даних про споживача;      

–  створення бажаного образу марки у свідомості клієнтів;  

– формування довготривалої уваги клієнтів до марки, що позитивно 

позначається на прибутку. 

Корпоративні події також мають свої плюси, бо формують командний 

дух на підприємстві, що відбивається на ефективності та злагодженості 

роботи персоналу.   

Висхідний рух мають маркетингові комунікації через інтернет-сайти. 

Процеси розвитку глобальних інформаційно-комунікаційних технологій 

дуже динамічні нині. Головним завданням мережі інтернет є допомога у 

пошуку бажаних партнерів, побудові потрібного виду комунікацій із 

необхідною інтенсивністю. Результати останніх досліджень показали, що 

використання інтернет-технологій у маркетингу можуть принести економію 

та прибуток. Це пов’язано з вигодами і зручностями, які отримують як 

споживачі, так і підприємства. 

Основними перевагами використання інструментів інтернет-маркетингу 

для потенційних клієнтів виступають: зручність (відсутність прив’язки до 

часу роботи), постійний та необмежений доступ інформації, відсутність 

необхідності у міжособових комунікаціях,  швидкість та конфіденційність.  

Для системи управління маркетинговою діяльністю будівельного 

підприємства плюсами інтернет-маркетингу є:  
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–  швидке проведення кабінетних досліджень та пристосування до 

ринкових вимог; 

–  прямі поштові посилання; 

–  зменшення витрат на комунікації; 

–  побудова довготривалих відносин зі споживачем; 

–  накопичення даних про цільову аудиторію; 

–  значний охват громадськості; 

–  розширення ринку; 

–  підвищення рівня уваги та реакції споживачів щодо продукції 

будівельного підприємства. 

Інструментами маркетингу у мережі інтернет виступають, перш за все, 

веб-сайт будівельного підприємства, по-друге, рекламні банери, реклама у 

пошукових системах, по-третє, створення тематичних груп у соціальних 

мережах, блогів, форумів, по-четверте, співробітництво та обмін 

посиланнями із інформаційними порталами тощо. 

Набуває поширення спонсорство спортивних змагань (участь 

національних спортсменів у Олімпійських іграх), студентських організацій 

(Aiesec), телевізійних передач тощо. Спонсорувати комунікації з цільовими 

аудиторіями ефективно з таких причин. По-перше, дії спонсора накладаються 

на дуже сприятливий емоційний фон, характерний для більшості подій та 

заходів. Ім’я спонсора згадується у позитивному контексті й акумулює кращі 

з характеристик реципієнтів. Все це в значній мірі визначає високий 

комунікаційний ефект. По-друге, участь комунікатора у спонсорських 

проектах дозволяє досягти цього ефекту при витратах іноді значно нижчих, 

ніж, наприклад, при використанні телевізійної реклами, за умови сумлінності 

організаторів спонсорських акцій. Спонсорство також підтверджує високі 

корпоративні цінності і, як наслідок, стимулює працівників до кращої роботи 

та підтримує рівень іміджу будівельного підприємства [296].   

У зв’язку із економічними кризами та нестабільністю економіки країни 

з’явився й набув розвитку так званий «партизанський» маркетинг – будь-які 
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дії із залучення та утримання клієнтів без наявності маркетингового бюджету 

або за умови його обмеженості. Він включає малобюджетні способи реклами 

й маркетингу, що дозволяють ефективно просувати продукцію, залучати 

нових клієнтів та збільшувати прибуток з низьким капіталовкладенням. Це 

маловитратні засоби комунікації, такі як написи на асфальті та пішохідних 

доріжках, розмалювання у корпоративні кольори фасаду офісу, створення 

груп контактів у соціальних мережах Інтернет, оновлення «ціпких» (тобто 

оригінальних) новин на веб-сайті, участь у міських акціях творчого характеру 

тощо.  

Особливості партизанського маркетингу, що відрізняє його від 

маркетингу класичного, є такі: 

– відмова від звичайної реклами, замість якої відділ маркетингу вишукує 

нетрадиційні засоби передачі інформації клієнту; 

– швидка результативність; 

– непомітність для конкурентів та оригінальність обмежує можливість 

для копіювання; 

– відсутність конкуренції за місце у ЗМІ; 

– використання інструментів, для яких можна підрахувати віддачу; 

– віддача переваг партнерству із іншими підприємствами [297]. 

Таким чином, на розвиток маркетингових комунікацій у системі 

управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання 

будівництва впливає значна кількість факторів, серед яких самими вагомими 

виступають: 

–  соціально-культурна середа (демографічні показники, соціальні класи, 

культура та субкультура, групи впливу) [290, c. 184 – 225]; 

–  економіко-політичні зміни у країні; 

–  інформаційні технології та інтернетизація; 

–  глобалізація та світові тенденції тощо. 

З проведеного дослідження розвитку маркетингових комунікацій можна 

зробити наступні висновки. 
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За авторським дослідженням, все більше значення в останній час 

набувають особисті стосунки. Від оперативності реагування на зовнішні й 

внутрішні умови залежить успіх діяльності всіх підрозділів компанії, 

одержання конкурентних переваг на ринку та галузі. 

Для мінімізації шумового впливу на ведення маркетингового 

комунікаційного процесу, будівельному підприємству необхідно 

структурувати й контролювати його проведення за допомогою наявних 

засобів та технологій. 

Паблісіті набуває більшу популярність та заміщує рекламу в останній 

час, бо суспільство довіряє статтям й новинам у ЗМІ більше ніж звичайній 

передачі інформації про товари від підприємства.  

Розповсюджується альтернативний напрямок комунікацій – event-

маркетинг. Висхідний рух мають маркетингові комунікації через інтернет-

сайти. У зв’язку із економічними кризами та нестабільністю економіки 

країни з’явився й набув розвитку партизанський маркетинг. 

Результативність основної та додаткової груп інструментів 

маркетингових комунікацій залежить від якісного управління маркетинговою 

діяльністю. 

 

Висновки до розділу 5 

 

З дослідження та опрацювання основних напрямків удосконалення 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств зроблено 

наступні висновки. 

1. Розробка аналітико-графічного підходу до оцінки маркетингової 

діяльності будівельного підприємства спричинена недосконалістю методів 

оцінювання маркетингу та маркетингової діяльності суб’єктів 

господарювання будівництва. Авторська технологія включає експертне 

опитування персоналу підприємства з приводу бачення респондентами 

маркетингових підкомпонентів. Обробка даних за допомогою розробленої 
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методики передбачає усунення непорозуміння запитань за допомогою 

вагових коефіцієнтів, а також вивід графічних та цифрових результатів з 

врахуванням представлення розбіжності відповідей. Такий підхід дозволяє  

обмежити втручання суб’єктивного фактору та скласти практичні 

рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності суб’єкту 

господарювання. Перевагами розробки є універсальність у застосуванні, 

наочність віддзеркалення результатів, легкість у використанні, економічність 

впровадження. 

2. Проведення економіко-математичного моделювання та оптимізації 

товарного асортименту будівельних підприємств України базується на 

авторському алгоритмі оптимізації проекту будівництва шляхом обрання 

максимального рівня реалізації при різних значеннях двох впливових 

факторів – введення в експлуатацію квартир та середньої заробітної плати у 

цільовому регіоні, – що дозволяє робити об’єктивний прогноз 

співвідношення 1,2,3,4,5-кімнатних квартир під час проектування 

багатоквартирного житлового об’єкту. Запропонований підхід представляє 

графічні результати оброблених даних, є універсальним, легким для 

застосування, але може бути обмежений наявністю й достовірністю 

статистичної інформації, а також факторами непереборної сили.    

3. Розвиток цінової політики будівельного підприємства передбачає 

проведення певних кроків з її аналізу та формування (переформування), 

алгоритм чого включає: формулювання мети цінової політики, визначення 

попиту на будівельний об’єкт, визначення цінової політики замовника, 

оцінку видатків на будівництво, аналіз цін конкурентів, вибір цінової 

стратегії, вибір методу ціноутворення, визначення цінових параметрів, 

узгодження підряду, встановлення ціни контракту, розробку цінової 

поведінки та системи модифікації цін, формування фактичної ціни на 

будівельний об’єкт, аналіз ефективності цінової політики. 

4. Дистрибутивні функції будівельного підприємства містять у собі 

складання асортименту; утримання та розвиток частки ринку; фінансування 
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проектів.Алгоритм формування дистрибуції на будівельному підприємстві 

передбачає: визначення мети дистрибутивної політики будівельного 

підприємства, дослідження ринкових тенденцій, дистрибутивних засобів, 

дослідження існуючих каналів розподілу та дистрибуції конкурентів, 

визначення змін у каналах розподілу, формування (переформування) та 

оцінку ефективності каналів розподілу. При чому одне з провідних місць для 

вирішення завдання займає участь у тендерних змаганнях на будівельні 

підряди, де найвагоміший вплив має якість складеної документації.  

5. Розвиток маркетингових комунікацій суб’єктів господарювання 

будівництва залежить від соціально-культурної середи, економіко-

політичних змін у країні, розвитку інформаційних технологій, інтернетизації, 

глобалізації та світових трендів. Удосконалення маркетингових комунікацій 

в управлінні маркетинговою діяльністю будівельних підприємств має 

системний характер, що спричинює посилення інтеграційних процесів та 

збільшення синергетичного ринкового ефекту маркетингових 

комунікаційних інструментів як основної, так і додаткової груп. Найбільш 

поширеними та впливовими засобами маркетингових комунікацій 

підприємств будівельної галузі залишаються персональний продаж, реклама, 

акції зі стимулювання збуту. Паблісіті набуває більшу популярність разом з 

формуванням фірмового стилю. Розповсюджується альтернативний 

напрямок комунікацій – event-маркетинг, маркетингові комунікації через 

інтернет-сайти та різновиди партизанського маркетингу. 

Основні результати розділу викладено в наукових працях автора [138; 

276; 278; 286; 288; 291; 292; 293; 298; 299; 300; 301]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено теоретико-

методологічні положення, методичні й прикладні рекомендації щодо 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств для 

підвищення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах.  

1. Ідентифіковано понятійно-категоріальний апарат управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств за його семантичним 

змістом та лексичною побудовою. Маркетингова діяльність будівельних 

підприємств з функціональних позицій віддзеркалює дослідження ринку, 

виявлення потреб, формування попиту, виробництво (здійснення послуг), 

ціноутворення, дистрибуцію, просування, продаж, зворотний зв’язок зі 

споживачем, врахування сукупного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників 

мікро- та макросередовища, цільна єдність яких забезпечує як задоволення 

потреб споживачів в будівельних товарах, так і досягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання будівельної галузі. Управління 

маркетинговою діяльністю будівельного підприємства подається як процес 

свідомого й цілеспрямованого впливу на сукупність взаємопов’язаних 

маркетингових складових для забезпечення соціально-економічних інтересів 

суб’єкту господарювання будівельної галузі шляхом задоволення потреб 

споживачів, здійснюваного за посередництвом ринкового обміну.   

2. Обґрунтовано необхідність системного підходу при здійсненні 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в процесі 

реалізації управлінських функцій загального (визначення підприємницьких 

орієнтирів, прогнозування, планування, організації, координації, мотивації, 

обліку, контролю) та спеціального (економічного, соціального, кадрового, 

технічного, технологічного) характеру в розрізі складових елементів 

маркетингу. Зазначені функціональні аспекти базуються на маркетингових 

дослідженнях та вибраних менеджментом будівельного підприємства 

підприємницьких орієнтирах (місії, цілей, бачення, цінностей, принципів, 

комплексу маркетингу). 



354 
 

3. Розкрито об’єктивний характер сучасних властивостей управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, що спричинюється 

специфікою та відмінностями виробничо-комерційної діяльності суб’єктів 

господарювання будівельної галузі, активною інтеграцією України в світовий 

економічний простір, турбулентністю економічної глобалізації та 

регіоналізації, прискоренням науково-технічного прогресу та активним 

втіленням його досягнень в практику господарювання. Обґрунтовано 

належність до числа основних властивостей управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств: по-перше, необхідність використання 

холістичного маркетингу в якості управлінського інструментарію з адаптації 

підприємства до змін ринкового середовища; по-друге, важливість 

формування маркетингового комплексу предметно умов конкретних ринків з 

метою повного задоволення потреб споживачів та досягнення підприємством 

наперед визначених соціально-економічних цілей; по-третє, перспективність 

застосування різнопланових управлінських важелів для збалансування 

інтересів споживачів та товаровиробників, виробничих колективів та їх 

працівників, суспільства та природного довкілля; по-четверте, інтегрованість 

зусиль стосовно відповідності цінностям суспільства, покращення добробуту 

населення, задоволення потреб покупців та забезпечення рентабельності 

підприємства. 

4. Обґрунтовано методологічний інструментарій дослідження 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, система 

пізнання якого включає теоретичні, методологічні, методичні, аналітичні, 

концептуальні та проектні складові, наукові положення та прикладні 

рекомендації яких забезпечують вирішення значимої для суспільства 

соціально-економічної проблеми стосовно задоволення потреб споживачів в 

будівельних товарах та послугах, здійснюваного в умовах ринкової 

економіки на основі  використання накопиченого національного та світового 

досвіду з маркетингового менеджменту. 
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5. Встановлено, розвиток управління маркетинговою діяльністю 

будівельних підприємств в ретроспективному плані має еволюційний 

характер, етапи якого вирізняє домінування певної ринкової концепції, що 

проявляється в поведінці суб’єктів господарювання стосовно врахування 

інтересів споживачів, наявних ринкових пріоритетів, управлінської 

філософії, горизонту стратегічного планування, масштабів  виробництва, 

товарного асортименту, якості продукції, цінової політики, дистрибуції, рівня 

маркетингової комунікації, цільної єдності маркетингових складових. За 

наявності спільних рис, що мають місце при здійсненні управлінських 

функцій та маркетингового комплексу, управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств відбиває особливості національної 

економіки, що притаманні кожній країні з їх конкретними етапами суспільно-

політичного та соціально-економічного розвитку.  

6. Розроблено методичне забезпечення оцінки ефективності управління 

маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, де, за допомогою 

авторської методики та алгоритму, можна отримувати об’єктивну оцінку 

маркетингової діяльності суб’єкту господарювання будівництва на базі даних 

експертного опитування щодо дотримання співробітниками маркетингових 

принципів: спрямованість на споживача, маркетингова інтеграція, 

адекватність маркетингових досліджень, стратегічна орієнтація, якість 

маркетингових заходів, фінансування маркетингу, ефективність маркетингу у 

формуванні репутації підприємства. 

7. Проведено діагностику маркетингового середовища будівельних 

підприємств України, що включає у себе аналіз системи взаємопов’язаних 

факторів прямого та опосередкованого впливу на діяльність суб’єкта 

господарювання будівництва. Визначено, що пріоритетними напрямками 

розвитку підприємств будівельної галузі виступають: створення пропозиції 

для галузей господарства із позитивною динамікою росту (спортивні клуби, 

релігійні організації, сільське господарство, тощо), уведення більш 

економічних технологій будівництва та управління підприємством, розробка 



356 
 

нових ринкових пропозицій для задоволення потреб цільової аудиторії, 

виробництво будівельних матеріалів – аналогів імпортованих з інших країн. 

8. Проаналізовано управління маркетинговою діяльністю будівельних 

підприємств в контексті розвитку будівництва, що виявило періоди спаду 

обсягів виробництва будівельної продукції у 2009 – 2010 рр. й 2014 рр., 

пов’язані з дестабілізацією економіки, та підтвердило необхідність 

концентрації зусиль суб’єктів господарювання будівельної галузі на 

задоволенні споживчих потреб й впровадженні антикризових заходів у 

менеджменті. Протягом періоду дослідження найбільший вклад в загальний 

обсяг будівельних робіт було зроблено підприємствами, що здійснюють 

будівництво будівель і споруд, при чому будівництво житлових та 

нежитлових будівель склало майже половину сукупного обсягу будівельних 

робіт в Україні. На тлі загального скорочення трудових ресурсів будівельних 

підприємств у 2010 – 2016 рр. спостерігалось зменшення кількості об’єктів 

законсервованого типу та незавершеного будівництва. Виявлено необхідність 

нарощування будівництва соціального житла для соціально незахищених 

верств населення, та здійснення будівництва житла економ-класу, бізнес-

класу та еліт-класу згідно потреб відповідних прошарків споживачів.  

9. Проаналізовано економічну ефективність ринкової діяльності 

будівельних підприємств, що у період 2010 – 2016 рр. отримували від’ємний 

сукупний фінансовий результат й переважно незадовільну рентабельність на 

тлі росту балансу. Виявлено, що найбільш впливовими на економічну 

результативність суб’єктів господарювання будівництва маркетинговими 

чинниками є: ціна, репутація, якість обслуговування та виконання замовлень.  

10. Сформульовано напрямок адаптації управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств стосовно державної регуляторної 

політики. Визначено розвиток державної регуляторної політики стосовно 

управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, що повинен 

відбуватись у тісному взаємозв’язку та співробітництві із суб’єктами 

господарювання в умовах маркетингової орієнтації й спільної мети розвитку 
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будівельної галузі. Такий підхід передбачає використання основних 

складників розвитку державної регуляторної політики – інформації, 

кооперації, інновацій, – а також використання принципів гнучкого 

менеджменту та адаптації до ринкових умов на будівельних підприємствах. 

11.  Визначено перспективи розвитку управління маркетинговою 

діяльністю будівельних підприємств, що передбачають зростання потреб 

споживачів й суспільства (необхідність в індивідуальному підході, 

екологічності, ергономічності та економічності продукції), підвищення вимог 

до персоналу (професійна підготовка й кваліфікація кадрів), зміни 

інструментарію маркетингу та менеджменту (новітні методи та засоби 

менеджменту, мотиваційні заходи, стимулювання збуту), розвиток техніки й 

технологій (системи управління відносинами з клієнтами, соціальні мережі 

інтересів та Інтернет-комунікацій, програмне забезпечення щодо 

моделювання рішень й прискорення обробки інформації). 

12. Розроблено концептуальні основи з удосконалення управління 

брендінгом будівельних підприємств. Сильна торговельна марка виступає 

релевантним інструментом укріплення ринкових позицій суб’єкту 

господарювання будівництва у сучасному маркетинговому середовищі. 

Корпоративна позиція (призначення), корпоративна поведінка, 

корпоративний імідж формують бренд будівельного підприємства 

посередництвом встановлення цілей брендінгу, проведення ринкових 

досліджень, планування побудови бренду, створення, просування, 

моніторингу та оцінки бренду. 

13. Розроблено механізм та проведено оцінку управління маркетинговою 

діяльністю будівельного підприємства за допомогою аналітико-графічного 

підходу, що ґрунтується на даних експертного опитування та технології 

економіко-математичної обробки даних. Аналітико-графічний підхід до 

оцінки управління маркетинговою діяльністю передбачає обмеження впливу 

суб’єктивного фактору, непорозуміння та розбіжності відповідей 
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респондентів, що дозволяє отримувати наочні результати, легко та 

економічно впроваджувати технологію у роботу підприємства. 

14. Проведено економіко-математичне моделювання та оптимізацію 

товарно-асортиментної політики будівельних підприємств на прикладі 

багатоквартирного будівництва в Україні, що дозволяє робити об’єктивний 

прогноз співвідношення 1,2,3,4,5-кімнатних квартир під час вибору проекту 

майбутнього будинку при наявності інформації щодо введення в 

експлуатацію об’єктів житлового будівництва та середньої заробітної плати у 

цільовому регіоні.  

15. Розроблено практичні рекомендації щодо розвитку цінової політики 

та дистрибуції будівельних підприємств, що базуються на авторських 

алгоритмах формування та удосконалення наявних маркетингових функцій 

суб’єкту господарювання. Цінова політика передбачає визначення мети 

ціноутворення, попиту, цінової політики замовника, оцінку видатків, аналіз 

конкурентів, вибір стратегії, методу ціноутворення, цінових параметрів, 

узгодження підряду, встановлення ціни контракту, цінової поведінки та 

системи модифікації цін, фактичної ціни на будівельний об’єкт та аналіз 

ефективності обраної політики ціноутворення. Дистрибутивна політика 

визначається метою дистрибуції, ринковими змінами, наявними 

дистрибутивними засобами, поведінкою конкурентів, структурною 

динамікою каналів розподілу, умовами формування нових каналів розподілу 

та їх результативністю. 

16. Запропоновано науково-методичний підхід щодо удосконалення 

маркетингових комунікацій будівельних підприємств, що ґрунтується на 

п’ятиступеневому алгоритмі здійснення маркетингових комунікацій 

досліджуваним суб’єктом господарювання будівельної галузі, та враховує 

при цьому вагомість комунікацій в управлінні маркетинговою діяльністю, 

структуру комунікаційного процесу, новітні науково-технічні засоби 

передачі маркетингової інформації споживачам і суспільству. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Дослідження факторів маркетингового макросередовища 

будівельних підприємств України 

Економічні фактори маркетингового макросередовища будівельних 

підприємств 

Динаміку росту ВВП у розрахунку на одну особу населення у 

фактичних цінах віддзеркалено цифровими даними статистичних щорічників 

України [145, с. 25; 302, с. 30; 303, с. 20] – див. рис. А.1. 

 

Рис. А.1 – Динаміка ВВП у розрахунку на одну особу населення у 

фактичних цінах, 2004 – 2016 рр.  

 

Загальна позитивна динаміка ВВП на одну особу населення у 2004 – 

2016 рр. потребує уточнення за допомогою аналізу рівня індексів споживчих 

цін (індексів інфляції) за вказаний період [304; 305]. 
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Індекс споживчих цін у своїй динаміці переконує про невпинний ріст 

упродовж 2004 – 2016 рр., що віддзеркалює інфляцією у країні – див. рис. 

А.2.  

 

Рис. А.2 – Динаміка темпів росту споживчих цін, у % до попереднього 

року, за 2004 – 2016 рр. [140] 

 

Уповільнення темпів росту інфляції спостерігається у 2012 – 2013 рр. із 

значеннями 99,8 % та 100,5 %. Найвищі темпи росту отримано у 2008 р. – 

122,3 %, у 2014 р. – 124,9 % та у 2015 р. – 143,3 %.  Таким чином динаміка 

показників інфляції за період 2004 – 2016 рр. розкриває тенденції росту у 

2004 – 2009 рр. та спаду у 2010 – 2013 рр., відбиваючи наслідки кризових 

явищ у економіці країни 2008 та 2014 – 2015 рр. За дослідженням автора, 

найбільші значення середньорічного рівня інфляції спостерігались у 2009 р., 

як наслідок фінансової кризи, та у 2014 – 2015 рр., як наслідок громадської 

революції та окупації територій сходу країни.   

Щодо динаміки кількості зареєстрованих безробітних, то статистичні 

відомості Державної служби статистики України надають такі цифрові дані – 

див. рис. А.3.   
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   Рис. А.3 – Кількість безробітних за методологією МОП у 2010 – 2016 рр. 

[140]
 

 

Статистичні відомості свідчать про тенденцію зменшення безробіття у 

2010 – 2013 рр. та їх рост у 2014, 2016 рр. Найвищий рівень кількості 

безробітних спостерігається у 2014 р., понад 1800 тис. осіб, коли відбулася 

громадська революція та окупація східних областей, анексія АРК. 

Щодо загальної динаміки, то у 2005 – 2016 рр. рівень безробіття за 

методологією МОП отримано зі зростанням у діапазоні від 7,2 % – до 9,3 % 

[145].   

Якщо порівнювати динаміку рівня безробітного населення України із 

аналогічним показником США (як однією з провідних світових держав), то у 

США цей показник зростає від 4,4 % у 2007 р. до 10 % у 2010 р., та спадає до 

5,5 % у 2014 р. [306]. Це свідчить про більший вплив на рівень безробіття 

країни загальної світової економіко-фінансової дестабілізації, що торкнулась 

не тільки одного національного господарства, а ще й мала характер 

міжнародного масштабу. Також наведене порівняння показує про більш 

ефективне та швидше вирішення проблеми безробіття у США ніж в Україні – 

майже на 3 %.  
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Демографічні фактори маркетингового макросередовища будівельних 

підприємств 

Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок 

природного скорочення, водночас зафіксовано незначний міграційний 

приріст населення  у 2004 – 2013 рр. [163]. Природне скорочення 

спостерігалось у 22 регіонах країни, і тільки в м. Києві, Закарпатській, 

Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях зареєстровано природний 

приріст населення у 2011 р. Майже половина прибулих в Україну у 2004 – 

2013 рр. зареєструвала своє місце проживання у 5 регіонах: м. Києві, 

Одеській та Донецькій областях, Автономній Республіці Крим і 

Дніпропетровській області. Серед прибулих в Україну впродовж 2004 – 

2013 рр. іммігранти з країн СНД становили близько 77 %, решта (23%) – з 

інших країн. Серед вибулих з України близько 50 % виїхали до країн СНД і 

50 % – до інших країн упродовж 2004 – 2013 рр.  

Щодо 2014 – 2016 років, то міграційні рухи населення змінилися у 

зв’язку з окупацією східних областей країни та Автономної республіки Крим. 

За даними, опублікованими Управлінням з координації гуманітарних питань 

при ООН [307], на 11 березня 2015 року кількість вимушених переселенців з 

окупованої території Сходу України склала 1 млн. 133 тис. 728 осіб. Це – 

особи, які виїхали на територію України. Також велика кількість вимушених 

переселенців виїхали до Російської Федерації, Білорусі, Польщі тощо. 

Соціально-культурні фактори маркетингового макросередовища 

будівельних підприємств 

Щодо динаміки кількості спортивних споруд, то у 2005 – 2016 рр. 

спостерігались такі зміни: поступове збільшення кількості футбольних полів 

від 11248 од. у 2005 р. до 11658 од. у 2013 р. та іх подальше зменшення до 

10899 од. у 2016 р.; загальне збільшення спортивних майданчиків від 

39977 од. у 2005 р. до 42514 од. у 2013 р. із подальшим скороченням їх 

кількості до 36096 од. у 2016 р., у тому числі зростання кількості тенісних 

кортів від 1205 од. у 2005 р. до 1372 од. у 2013 р. та їх зменшення до 1112 од. 
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у 2016 р.; незначний приріст плавальних басейнів від 510 од. у 2005 р. – до 

534 од. у 2016 р.; незначне коливання кількості спортивних залів площею не 

менше 162 кв. м (збільшення від 17189 од. у 2005 р. до 17204 од. у 2012 р. та 

їх зменшення до 14664 од. у 2016 р.); легкоатлетичні ядра, що не входять до 

складу стадіонів, після коливань залишились незмінно у своїй кількості (231 

од. – 231 од. у 2005 р. – 2016 р. відповідно); відбувся приріст майданчиків з 

тренажерним обладнанням (11286 од. – 12435 од.у 2005 р. – 2016 р. 

відповідно), спостерігався приріст кінноспортивних баз (33 – 49 од.) та 

споруд зі штучним льодом (13 – 54 од.) за 2005 – 2016 рр. 

У кількості спортивних споруд також спостерігались негативні зміни у 

2005 – 2016 рр.: скорочення стадіонів з трибунами на 1500 місць і більше (з 

1147 од. у 2005 р. до 936 од. у 2016 р.); зменшення стрілецьких тирів (від 

6538 од. до 4212 од.) та лижних баз на 100 пар лиж і більше (від 103 од. до 55 

од.) за наведений період. 

Аналіз динаміки кількості вищих навчальних закладів України в 

ретроспективі показує, що з середини 90-х років минулого сторіччя 

відбувалося загальне скорочення їх числа. Так, протягом 1995/96 – 2016/17 

навчальних роках кількість закладів І – ІІ рівнів акредитації зменшувалась (з 

782 до 370 од.), із найвищим рівнем кількості у 1995/96 рр. Скорочення числа 

закладів І – ІІ рівнів є результатом як їх включення в якості складових 

підрозділів в систему навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, так і 

припинення освітньої діяльності як самостійних господарюючих суб’єктів. 

Аналогічні процеси скорочення мають місце і в системі закладів освіти 

ІІІ – ІV рівнів акредитації. Їх число протягом 2010/11 – 2016/17 навчальних 

років скоротилося на 62 одиниці (з 349 до 287 од.) з найвищою кількістю 

закладів у 2010/11 рр. – 349 одиниць [145]. 

У практиці вітчизняної статистики, державного та регіонального 

управління існує система показників інфраструктурного забезпечення 

розвитку культурного середовища України: забезпеченість населення 
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бібліотечним фондом, місцями у закладах культури клубного типу, місцями у 

кінозалах, театрами, музеями, та ін. [308].  

Динаміка кількості музеїв мала позитивний напрямок у 2005 – 2016 рр., 

та збільшилась на 29 %, що показує пріоритетні напрямки розвитку 

культурних закладів України. Кількість театрів за досліджуваний період 

зменшилась на 13 %, при чому відмічено незначні коливання у напрямку 

збільшення у 2010 р. [ 145; 170 ]. 

Динаміка кількості бібліотек мала нестабільний характер із загальною 

тенденцією до зменшення – на 13 % у 2016 р. порівняно з 2005 р. У 2007 р. 

відмічено пожвавлення у даному напрямку культурних закладів із 

подальшим щорічним зменшенням їх кількості. 

Динаміка кількості клубних закладів України у 2005 – 2016 рр. мала 

від’ємний характер, зменшення відбулось на 10 % за досліджуваний період 

часу.  

Динаміка кількості демонстраторів фільмів отримала негативний 

розвиток у 2005 – 2016 рр., що відображено у їх зменшенні майже утричі 

(33,6 % відносно до звітного року).  

Позитивна динаміка росту кількості релігійних організацій показує 

зацікавленість нації у духовних послугах та зростання загального духовного 

рівня населення України за 2005 – 2016 рр. [145, с. 22].  

Природні фактори маркетингового макросередовища будівельних 

підприємств 

Найбільшій відсоток площі земель України у 2016 р. має 

сільськогосподарське призначення – близько 71 %.  Кількість заповідників і 

природних національних парків поступово збільшувалась у 2000 – 2016 рр. 

від 31 до 73 одиниць із загальною площею 887,5 – 1997,4 тис. га відповідно.  

Щодо викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря, то загальний рівень забруднення зменшився за 2005 – 

2016 рр., із найзначнішим рівнем у 2007 р.  
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Наявність відходів І – ІІІ рівнів небезпеки в оточуючому середовищі 

України у 2005 – 2016 рр. мала скорочення на 44 %, що віддзеркалює 

позитивну тенденцію щодо скорочення темпів забруднення природного 

оточення суспільства. Але питання очищення від відходів з початком 

підрахування відходів IV рівня небезпеки з 2010 р. до 2016 р. залишилось не 

вирішеним на тлі загального зростання екологічних платежів та зростання 

капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього 

природного середовища. 

Політико-правові фактори маркетингового макросередовища 

будівельних підприємств 

Досить різноплановим явищем є сучасна політико-правова ситуація у 

країні, де діють різнопланові політичні партії та рухи у значній кількості, 

постійно вносяться зміни й поправки до законодавчої бази.  

Державне регулювання підприємницької діяльності будівельних 

підприємств здійснюється трьома гілками влади: законодавчою – на чолі з 

Верховною Радою України, виконавчою – Кабінетом Міністрів України та 

судовою, де найвищу ланку управління займає Верховний Суд України. На 

місцевому рівні – місцевими державними адміністраціями, органами 

місцевого самоврядування, районними судами – відповідно. 

Безпосередній вплив на господарську діяльність будівельних 

підприємств мають Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України [309], Державна архітектурно-

будівельна інспекція [310], Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства України [311].   

Правила та норми що регулюють діяльність будівельних підприємств 

віддзеркалюються у нормативно-правових актах: Конституція України, 

закони, постанови, положення, інструкції, програми тощо.  Будівельні 

стандарти відзеркалено у Державних будівельних нормах України [312], що 

постійно доповнюються та мають обов’язків характер. 
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Господарська діяльність будівельних підприємств регулюються 

насамперед Конституцією, Господарським кодексом, Земельним кодексом, 

Господарсько-процесуальним кодексом, Цивільним кодексом, Житловим 

кодексом, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами 

України: «Про будівельні норми», «Про архітектурну діяльність», «Про 

землеустрій», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про пожежну безпеку», «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», «Про генеральну схему 

планування території України», «Про захист прав споживачів», «Про 

охорону праці», «Про акціонерні товариства», «Про власність», «Про 

рекламу», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про 

стандартизацію», «Про захист економічної конкуренції», «Про інвестиційну 

діяльність»,  а також іншими нормативно-правовими актами. 

Стосовно прав власності будівельних підприємств, то управління 

майном, що є у державній власності, здійснюється державними органами, а у 

випадках, передбачених законом, може здійснюватися іншими суб’єктами. 

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи, які 

можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів 

майна, які відповідно до закону не можуть їм належати [313]. 

Політичні лідери повинні звертати увагу на соціальні потреби, що тісно 

пов’язані з власністю на продукцію будівельних підприємств та розвитком 

ринкових відносин в сфері будівельного бізнесу. Незадовільне вирішення 

існуючих тут соціально-економічних проблем викликає масовий протест з 

боку населення, який, поєднуючись з суспільно-політичним, 

трансформуються в потужні громадські рухи в суспільстві на зразок тих, які 

відбувалися в Україні у 2004 та 2013 – 2014 роках.  
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Науково-технічні фактори маркетингового макросередовища 

будівельних підприємств 

Аналіз статистичних відомостей з науки та інновацій показує, що 

чисельність працівників наукових організацій у 2005 – 2015 рр. поступово 

знижувалась від 170,6 до 101,6 тис. осіб. Також зменшувалась кількість 

спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи від 105,5 до 

63,9 тис. осіб. Кількість працівників, які виконують науково-технічні роботи 

за сумісництвом незначно коливалась від 65,6 тис. осіб у 2004 р. до 76,9 тис. 

осіб у 2007 р. та зменшилась до 41,7 тис. осіб у 2015 р.  

Відбувався ріст кількості спеціалістів, що мають науковий ступінь 

доктора наук (12014 особи у 2005 р. – 16450 особи у 2013 р.) та кандидата 

наук (68291 особи у 2005 р. – 90113 у 2013 р.) [314, с. 298], водочас – 

скорочення кількості виконавців наукових та науково-технічних робіт за 

науковими ступенями та кількість працівників наукових організацій за 

рівнем освіти у 2012 – 2015 рр. [315, с. 485].  

Спостерігалось збільшення обсягів наукових та науково-технічних робіт, 

виконаних власними силами підприємств (від 4112,4 млн. грн. у 2004 р. до 

11252,7 млн. грн. у 2012 р.). 

Упродовж  2005 – 2015 рр. впровадження нових технологічних процесів 

має загальний регресивний характер, що включає два різні за змістом 

періоди. Перший, що тривав з 2005 р. по 2012 р., відбиває ріст впроваджень 

технологічних новинок від 1808 од. до 2188 од., та другий – з 2012 р. до 2015 

р., коли кількість таких впроваджень скоротилася до 1217 одиниць. 

Освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості також 

мало змінну динаміку від щорічного збільшення на протязі 2005 – 2012 рр.: 

3152 – 3403 відповідно, із зниженням до 3136 одиниць у 2015 р. Такий стан в 

промисловості гальмує впровадження нових видів продукції будівельними 

підприємствами, які є користувачами промислових виробів.  
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Додаток Б  

Таблиця Б.1 

Перелік опитаних будівельних підприємств з характеристик 

маркетингового мікросередовища [316] 

№ Юридична назва будівельного 

підприємства  

Юридична адреса будівельного 

підприємства 

1 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Велес-буд" 

вул. Гвардійців Широнинців, 33, м. 

Харків, 61000, Україна  

2 Інвестиційно-будівельна компанія 

"Кадорр Групп" 

бульв. Французький , 66/2, м. Одеса, 

65000, Україна  

3 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Жилстрой-3" 

вул. Професорська, 32, м. Київ, 01000, 

Україна  

4 Компанія "СтройПро" вул. Б. Кольцова, 14, оф. 304, м. Київ, 

01000, Україна 

5 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТМ Буд" 

просп. Голосіївський, 30-Б, м. Київ, 

03039, Україна  

6 Компанія "СтілСтайл" вул. Нафтовиків, 13, м. Херсон, 73000, 

Україна  

7 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Алпін-Захід" 

вул. Трильовського, 16, м. Львів, 79000, 

Україна  

8 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КомплектСоюз" 

вул. Велика Китаївська, 10а, м. Київ, 

01000, Україна  

9 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Спецбудмонтаж 

Україна" 

просп. Постишева, 93, м. Харків, 61020, 

Україна  

10 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФОРУМ-

БУДІНВЕСТ" 

вул. Хмельницьке шосе, 23, м. Вінниця, 

21036, Україна  

 

11 Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівбуд" 

вул. Мстиславська, 9, м. Чернігів, 14005, 

Україна  

12 Компанія "Topiar" 

 

вул. Автозаводська, 24/2, м. Київ, 01009, 

Україна  

13 Приватне підприємство "ГОСТ-ВМ" вул. Плеханова, 15, м. Вінниця, 21000, 

Україна  

14 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГПР" 

вул. Електротехнічна, 5, м. Київ, 02217, 

Україна  
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Таблиця Б.2 

Анкетні запитання щодо дослідження маркетингового мікросередовища 

будівельних підприємств 

№ Запитання Варіанти відповідей 

1 2 3 

1 Вид виконуваних 

будівельних робіт 

 - підрядне підприємство 

- частково замовник і підрядник  

- замовник 

2 Що розуміється під 

маркетингом 

- реалізація 

- реклама 

- дослідження конкурентів 

- ціноутворення 

- стимулювання збуту 

- дослідження ринку 

- інше ______________________________ 

 

3 Організаційна структура 

(перелік відділів) 

- планово-економічний 

- матеріального постачання 

- бухгалтерія 

- виробництво 

- логістика 

- досліджень та «НИОКР» 

- проектний відділ 

- збуту 

- реклами (маркетингу) 

- інші _______________________________ 

 

4 Сегментація клієнтів - державні замовники 

- приватні підприємства  

- фізичні особи 

- інші _____________________________ 

 

5 Види постачальників - сировина та матеріали,  

- мастило та паливо,  

- електроенергія, вода,  

- капітальні приміщення, 

- інші _______________________________ 

 

6 Контактні аудиторії - торговельні посередники (агенції нерухомості),  

- транспортні агенції,  

- рекламні агенції,  

- суспільні організації 

- інші _____________________________ 

 

7 Критерії дослідження 

конкурентів 

- ціни 

- розмір 

- репутація 

- інше ______________________________ 
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1 2 3 

8 Які інструменти 

маркетингових комунікацій 

використовуються ? 

 

- реклама (телебачення, газети, зовнішня – біг-

борди) 

- PR (участь у телевізійних новинах, публікація 

статей та прес-релізів)  

- стимулювання клієнтів (акції, строкові 

пропозиції) 

- стимулювання відділу збуту (бонуси, премії, 

розіграші) 

- участь у тематичних виставках 

- організація публічних подій (змагання, ярмарки, 

благодійні заходи, фестивалі)  

- інше ___________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. Б.2 
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Додаток В 

Аналіз капітальних інвестицій 

Аналіз статистичних даних [145, с. 365; 170, с. 198] показує зростання 

усіх інвестицій в основний капітал та інвестицій в основний капітал у 

будівництві на протязі 2004 – 2015 рр. Кризовим роком із значним 

зниженням показників можна вважати 2009 р.  

За даними Держкомстату, тенденції росту у 2010 – 2012 рр. й 2015 – 

2016 рр. та зниження у 2013 – 2014 рр. також отримали як загальні капітальні 

інвестиції так і капітальні інвестиції у будівництві (див. рис. В.1) [317, с. 37]. 

 

Рис. В.1 – Капітальні інвестиції в Україні у 2010 – 2016 рр. 

 

Індекси капітальних інвестицій у 2004 – 2016 рр. свідчать про коливання 

показника будівництва (див. рис. В.2) [145]: найвищий рівень було отримано 

у 2004 та 2007 рр., різке падіння відмічено у 2009 р., поступовий зріст у 

2010 – 2012 рр. із подальшим зниженням у 2013 – 2014 рр. та незначними 

коливаннями у 2015 – 2016 рр. 
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Рис. В.2 – Динаміка індексів капітальних інвестицій  у 2005 – 2016 рр. 

 

Щодо структури капітальних інвестицій за окремими видами 

економічної діяльності, то вага будівництва змінювалась у 2010 – 2016 рр. у 

діапазоні 16,5 – 13,3 %, при чому найменшу частку було отримано у 2011 р. з 

подальшим поступовим ростом. 

На загальну тенденцію у 2001 – 2011 рр. найбільше вплинула діяльність 

підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд, частка яких у 

загальному обсязі зростала до 2011 р. і склала: 76,7 % у 2001 р. – 85,7 % у 

2011 р. [318].  

З 2012 р. облік будівництва ведеться за розподілом обсягів виконаних 

будівельних робіт за видами будівельної продукції: будівлі та інженерні 

споруди. 

Динаміку структури інвестицій в основний капітал за джерелами 

фінансування за 2005 – 2011 рр. та структури капітальних інвестицій за 

джерелами фінансування за 2012 – 2015 рр. наведено на рис. В.3 [317, с. 23; 

319; 320;  321, с. 18]. 

Динаміка структури інвестицій в основний капітал за 2005 – 2011 рр. та 

структури капітальних інвестицій за 2012 – 2016 рр. за джерелами 

фінансування свідчить про найбільший відсоток власних коштів підприємств 
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та організацій – від 54 % у 2011 р. до 70,5 % у 2014 р. Наступним за розміром 

йдуть кредити банків та інші позики – від 17,9 % у 2011 р., що поступово 

зменшились до 7,6 % у 2015 р. Кошти населення на будівництво житла 

мають незначну вагу у структурі капітальних інвестицій, що пов’язано з 

платоспроможністю та рівнем доходу населення: 3,3 % у 2005 р., але 

набувають загального росту до 11,7 % у 2015 р. Незначний рух у сторону 

збільшення даного джерела фінансування відбувся у 2008 – 2010 рр. – від 

9,1 % у 2008 р. до 13,8 % у 2010 р. відбулось поступове зниження частки у 

2012 – 2014 рр. – до 10 % у 2014 р. 

 

Рис. В.3 – Динаміка структури інвестицій в основний капітал за 2005 – 

2011 рр. та структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування за 

2012 – 2016 рр. (у % до загального обсягу) 

Кошти державного бюджету коливались у межах від 7,5 % у 2011 р. до 

1,2 % у 2014 р., досить стабільну ситуацію стосовно яких можна відмітити у 
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2005 – 2007 рр. Кошти місцевих бюджетів мали тенденцію зменшення від 

4,2 % у 2005 р. до 2,7 % у 2014 р., із ростом до 7,5 % у 2016 р. Кошти 

іноземних інвесторів мали незначну вагу та зменшились від 5 % (2005 р.) до 

1,7 % (2013 р.), та отримали 3 % у 2015 р., 2,7 % у 2016 р. 

Інші джерела фінансування у 2005 – 2006 рр. включали у себе кошти 

населення на будівництво власних квартир, тому їх сукупний рівень 

дорівнював 9,8 й 9,1 %% відповідно. Далі, у 2007 – 2011 рр. показник інших 

джерел фінансування коливався у межах значень: від 4,1 % (2009 р.) до 5,3 %  

(2010 р.) та 2,5 % (2015 – 2016 рр.). 

Динаміку інвестицій в основний капітал у житлове будівництво у 2007 – 

2016 рр. наведено на рис. В.4 [317; 322; 323], де аналогічно до загального 

показника капітальних інвестицій спостерігалось зростання інвестицій у 

житлове будівництво на протязі досліджуваного періоду. Найвищий рівень 

було зафіксовано у 2015 р. 

 

Рис. В.4 – Динаміка інвестицій в основний капітал у житлове 

будівництво у 2007 – 2016 рр., млн грн  

Регіони з найвищими показниками капітальних інвестицій та 

капітальних інвестицій у житлове будівництво у 2010 – 2016 рр. є: Київська, 

Одеська, Львівська, Івано-Франківська, Донецька, Чернівецька, Вінницька 

області та місто Київ [145]. 
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Додаток Г  

Таблиця Г.1 

Перелік опитаних будівельних підприємств з визначення маркетингових 

факторів економічної результативності [324] 

№ Юридична назва будівельного 

підприємства  

Контактні дані будівельного 

підприємства 

1 ТОВ «Альфапівденьбуд» Одеса, Новомосковська дорога, 

21/1 

тел. +380 98−118−08−87 
 

2 ТОВ «Бельведер» Одеса, Сабанський провулок 1 

тел.: 716-87-78; 711-10-01 

т/факс: 777-77-19; 728-000-1    

3 ТОВ «Билд-Про» Одеса, Лідерсовский бульвар, 15 

тел.: +38(048) 701 40 52 

 тел/факс: +38(048) 701 40 52  

4 ТОВ «БудІнТех» Одеса, Літературна, 1а 

тел. +380 (482) 30−19−20  

 

5 ТОВ «Євробуд» Одеса, вул. Зоопаркова, 6 — 2 оф 

тел. +380 (48) 784−95−21 

факс +380 (48) 784−95−22 

6 ТОВ «Істок-2001» Одеса, Адміральський проспект, 7 – 2 . 

+38 (0482) 376677 

 +38 (0482) 339393 

7 ТОВ «Квадрат» Одеса, Палубна, 9/2. 

Тел. +38 (095) 0825734 

8 ТДВ «Одисей-СМУ-11»  

 

 

Одеса, 

Успенський провулок, 14 

тел. +380 (48) 785−20−16 

факс +380 (48) 785−20−15 

9 ТОВ «Отрада девелопмент» Одеса, 

Уютна, 9тел. +380 (482) 333−777 

10 ТОВ «Реал-Групп» 

 

Одеса, Сонячна, 5 — 407 оф 

тел. +380 (48) 777−38−98 

staff@suvorovsky.com.ua 

suvorovsky.com.ua 

11 ТОВ «Рубікон Лтд» Одеса, Базарна, 71 — 6 оф. 

тел. +380 (48) 799−36−79 

12 ТОВ «Сателлит-СВ» Одеса,Фонтанская дорога, 11 — 9 офис 

тел. +380 95−291−65−89 

13 ТОВ «Тірас» Одеса, Люстдорфська дорога, 140а 

2422 оф. 

тел. +380 (482) 42−09−57 

14 ТОВ «Укрбудінвест» Одеса, Гагаринське Плато, 5 

тел. +380 (482) 33−78−83 

 

 

callto:+38048799-36-79
callto:+38048784-95-21
callto:+38048785-20-16
callto:+380482333-777
callto:+38048777-38-98
mailto:staff@suvorovsky.com.ua
http://suvorovsky.com.ua/
callto:+38048799-36-79
callto:+38095-291-65-89
callto:+38048242-09-57
callto:+38048233-78-83
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Таблиця Г.2 

Анкетні запитання щодо дослідження маркетингових факторів 

економічної результативності підприємств житлового будівництва 

№ Запитання Варіанти відповідей Кількість 

відповідей  

у % 

1 2 3 4 5 

1. Розмір підприємства 

(відповідно до 

Господарського 

кодексу України) 

- мікропідприємство (до 10 осіб, до 2 

млн. євро річний дохід); 

- дрібне (до 50 осіб, до 10 млн. євро 

річний дохід);  

- середнє (до 250 осіб, до 50 млн. 

євро річний дохід); 

- велике (більше 250 осіб, більше 50 

млн. євро річний дохід). 

0 

 

10 

 

4 

 

0 

 

 

71 

 

29 

2. Які функції виконує 

маркетинг на 

підприємстві? 

- реалізація об’єктів  

- реклама 

- дослідження конкурентів 

- ціноутворення 

- стимулювання збуту 

- дослідження ринку 

- PR (участь у телевізійних новинах, 

публікація статей та прес-релізів)  

- участь у тематичних виставках 

- організація публічних подій 

(змагання, ярмарки, благодійні 

заходи, фестивалі)  

14 

14 

10 

14 

10 

7 

2 

 

4 

 

1 

100 

100 

71 

100 

71 

50 

14 

 

28 

 

7 

3.  Які маркетингові 

фактори найбільше 

впливають на 

комерційний 

результат? 

- репутація будівельного 

підприємства;  

- заходи зі стимулювання збуту;  

- якість обслуговування та 

виконання замовлення клієнта;  

- реклама; 

- PR; 

- ціна; 

- місце розташування об’єкту та 

офісу; 

- управління відносинами з 

клієнтами; 

- наявність відгуків від клієнтів 

13 

 

6 

 

14 

 

3 

2 

14 

13 

 

5 

 

4 

93 

 

43 

 

100 

 

21 

14 

100 

93 

 

36 

 

28 

4.  Що включає у себе 

репутація 

підприємства? 

 

 

 

 

 

 

- вік компанії; 

- якість завершених об’єктів; 

- додержання умов та строків здачі 

будівель та споруд в експлуатацію; 

- імідж підприємства; 

- кількість рекламних звернень до 

цільової аудиторії; 

- наявність корпоративного духу 

8 

14 

 

14 

5 

 

4 

2 

57 

100 

 

100 

36 

 

28 

14 
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1 2 3 4 5 

5. Які заходи 

стимулювання збуту 

використовуються на 

підприємстві? 

- стимулювання покупців:  

акції,  

строкові пропозиції,  

система лояльності; 

- стимулювання персоналу відділу 

збуту:  

бонуси,  

премії,  

розіграші,  

навчання,  

корпоративний дух 

 

5 

4 

6 

 

 

7 

11 

1 

2 

5 

 

36 

28 

43 

 

 

50 

79 

7 

14 

36 

6. Види реклами, що 

використовуються  

 

- зовнішня (біг-борди, транспорт 

тощо), 

- реклама у мережі Інтернет, 

- пряме почтове розсилання, 

- у ЗМІ (телевізійна) 

2 

 

4 

2 

3 

14 

 

28 

14 

21 

7. Яка Ваша позиція на 

будівельному ринку у 

матриці «Репутація – 

Ціновий сегмент»? 

- висока репутація, високі ціни, 

- висока репутація, середні ціни, 

- висока репутація, низькі ціни, 

- середня репутація, високі ціни, 

- середня репутація, середні ціни, 

- середня репутація, низькі ціни, 

- нижче середньої репутація, високі 

ціни, 

- нижче середньої репутація, середні 

ціни, 

- нижче середньої репутація, низькі 

ціни 

1 

8 

 

5 

 

 

7 

57 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. Г.2 
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Додаток Д 

Програма оцінки ефективності маркетинговой діяльності будівельного 

підприємства Mathworks Matlab v7.1: 

%Ввод результатов ответов Ео на вопросы анкеты 

Eo=[0 0 1 2 2 3 5 12 4 1 0 ; %1-й вопрос  

    0 0 0 0 1 5 14 7 3 0 0 ; %2 

    0 0 1 0 0 2 7 13 6 1 0 ; %3 

    0 1 0 1 3 6 10 7 2 0 0 ; %4 

    1 1 8 12 6 1 1 0 0 0 0 ; %5 

    1 3 8 13 8 4 1 0 0 0 0 ; %6 

    1 2 7 8  8 2 1 1 0 0 0 ; %7 

    0 0 2 1 7 12 5 2 0 1 0 ; %8 

    0 1 3 12 9 3 1 1 0 0 0 ; %9 

    1 1 7 10 7 2 1 1 0 0 0 ; %10 

    0 1 0 3 10 9 2 4 1 0 0 ; %11 

    0 0 1 1 5 12 8 3 0 0 0 ; %12 

    0 0 0 0 2 5 10 11 2 0 0; %13 

    0 1 3 11 9 3 3 0 0 0 0 ; %14 

    0 0 1 1 1 4 9 12 2 0 0 ; %15 

    0 0 0 3 8 10 6 2 1 0 0 ; %16 

    0 0 0 2 8 11 7 2 0 0 0 ; %17 

    0 8 12 6 2 1 1 0 0 0 0 ; %18 

    0 0 0 4 11 10 3 2 0 0 0; %19 

    0 1 0 3 3 8 10 4 1 0 0 ; %20 

    0 1 1 4 9 8 4 3 0 0 0  ]; %21вопрос  

mj=30;%количество опрошеных респондентов 

    %рассчет марицы вероятностей распределения балов {Еоv}на вопросы 

анкеты 

    Evo=Eo/mj 

 

     k=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0]; 

     % графики распределения балов по вопрос 1-го компонента  

E1=Evo(1,:);       
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                   E2=Evo(2,:);  

                     E3=Evo(3,:);  

                       E4=Evo(4,:); 

 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

                   E33=[0 E3 0];               

                     E44=[0 E4 0];  

 

                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                                  Y3=(E33)+3; 

                                   Y4=(E44)+4; 

 

                         X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

                        fill(X,Y4,'r'); 

 

                      hold off; 

                        axis([0 1 1 5]); 

                        ylabel('Розподілоцінокспрямованостінапокупця'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

                        text(0.1,1.8,'Відповідностьробітпотребамклієнтів'); 

                      text(0.1,2.8,'Рівеньобслугованняклієнтів'); 

                      text(0.1,3.8,'Відповідністьцінякостіробіт'); 

                      text(0.1,4.8,'Ступеньзадоволенняклієнтів'); 

 

                        grid on; 

% графики распределения балов по вопросу 2-го компонента  



412 
 

E1=Evo(5,:);       

                   E2=Evo(6,:);  

                     E3=Evo(7,:);  

 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

                   E33=[0 E3 0];               

 

                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                                  Y3=(E33)+3; 

 

                      X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

 

                    hold off; 

                        axis([0 1 1 4]); 

                        ylabel('Розподілоцінокрівнямаркетинговоїінтеграції'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

text(0.01,1.8,'Участь співробітників у маркетингових дослідженнях'); 

                      text(0.01,2.8,'Участь співробітників у росповсюдженні 

інформації'); 

                      text(0.01,3.8,'Участь співіробітників у формуванні 

рекомендацій'); 

 

                        grid on; 

 

                         % графики распределения балов по вопросу 3-го компонента  

E1=Evo(8,:);       
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                   E2=Evo(9,:);  

                     E3=Evo(10,:);  

                       E4=Evo(11,:); 

 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

                   E33=[0 E3 0];               

                     E44=[0 E4 0];  

 

                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                                  Y3=(E33)+3; 

                                   Y4=(E44)+4; 

 

                         X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

                        fill(X,Y4,'r'); 

 

                      hold off; 

                        axis([0 1 1 5]); 

                        ylabel('Розподілоцінокадекватностімаркетинговихдосліджень'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

                        text(0.1,1.8,'Опитуванняклієнтів'); 

                      text(0.1,2.8,'Дослідженнявідділусбуту'); 

                      text(0.1,3.8,'Дослідженняконкурентів'); 

                      text(0.1,4.8,'Дослідженняновихтенденцій'); 

 

grid on; 
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                         % графики распределения балов по вопросу 4-го компонента  

E1=Evo(12,:);       

                   E2=Evo(13,:);  

                     E3=Evo(14,:);  

 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

                   E33=[0 E3 0];               

 

                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                                  Y3=(E33)+3; 

 

                       X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

 

                    hold off; 

                        axis([0 1 1 4]); 

                        ylabel('Розподілоцінокстратегічноїорієнтаціїмаркетингу'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

text(0.01,1.8,'Наявність маркетингової стратегії та плану роботи'); 

                      text(0.1,2.8,'Доведення плану роботи до робітників'); 

                      text(0.1,3.8,'Рівень виконання маркетингових заходів'); 

 

                        grid on; 

 

                         % графики распределения балов по вопросу 5-го компонента  

E1=Evo(15,:);       

                   E2=Evo(16,:);  
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                     E3=Evo(17,:);  

                       E4 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

                   E33=[0 E3 0];               

 

                            Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                                  Y3=(E33)+3; 

 

                       X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

 

                      hold off; 

                        axis([0 1 1 4]); 

                        ylabel('Розподілоцінокякостімаркетинговихзаходів'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

text(0.01,1.8,'Проінформованість кліентів про маркетингові заходи'); 

                      text(0.01,2.8,'Якість проведення маркетингових заходів'); 

                      text(0.1,3.8,'Рівень віддачі маркетингових заходів'); 

 

                        grid on; 

 

                         % графики распределения балов по вопросу 6-го компонента  

E1=Evo(18,:);       

                   E2=Evo(19,:);  

 

                E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               
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                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

                      X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

 

                     hold off; 

                        axis([0 1 1 3]); 

                        ylabel('Розподілоцінокфінансуваннямаркетингу'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

                        text(0.1,1.8,'Фінансуваннямаркетиговихзаходів'); 

                      text(0.1,2.8,'Відповідністьфінансуванняцільовомупризначенню'); 

 

grid on; 

 

                         % графики распределения балов по вопросу 7-го компонента  

E1=Evo(20,:);       

                   E2=Evo(21,:);  

 

 

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

 

                             Y1=(E11)+1;  

                                Y2=(E22)+2; 

 

                         X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 



417 
 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

 

                      hold off; 

                        axis([0 1 1 3]); 

                        ylabel('Розподілоцінокрепутаціїпідприємства'); 

                        xlabel('Шкалаоцінокпідкомпонентівмаркетинговоїдіяльності');  

text(0.01,1.8,'Вплив маркетингу но формування репутації'); 

                      text(0.1,2.8,'Репутація підприємства'); 

 

                        grid on; 

   k=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0]; %диапазон оценки  

    %формирование вспомогательной матрицы {Ev} 

    %для рассчетов мат.ож.(М)и дисперсии (Д) оценок 

V1=Evo(:,1)*0; 

      V2=Evo(:,2)*0.1; 

       V3=Evo(:,3)*0.2; 

        V4=Evo(:,4)*0.3; 

         V5=Evo(:,5)*0.4; 

          V6=Evo(:,6)*0.5; 

           V7=Evo(:,7)*0.6; 

            V8=Evo(:,8)*0.7; 

             V9=Evo(:,9)*0.8; 

             V10=Evo(:,10)*0.9;  

              V11=Evo(:,11)*1; 

     Ev=[V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11]; 

%  disp(Ev); 

     %РАССЧЕТ мат ожидания М оценки вопроса      

M=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 

     for i=1:21 

                  for j=1:11                       

             M(i)=M(i)+Ev(i,j); 

end 
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      end 

          disp(M) 

      %рассчет дисперсии оценок на вопросы (D) 

D=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0]; 

    k=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1];  

      for i=1:21 

                  for j=1:11                       

             D(i)=D(i)+(((k(j)-M(i))^2)*Evo(i,j)); 

                  end 

 

          end 

         % disp(D) 

         % c-CKO 

c=sqrt(D) 

 

%усреднение результатов ответов 1-го компонента эффективности МД. 

E1=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

   q1=(1/(1/c(1)+1/c(2)+1/c(3)+1/c(4)))*(1/c(1)); 

   q2=(1/(1/c(1,1)+1/c(2,1)+1/c(3,1)+1/c(4,1)))*(1/c(2,1)); 

   q3=(1/(1/c(1,1)+1/c(2,1)+1/c(3,1)+1/c(4,1)))*(1/c(3,1)); 

   q4=(1/(1/c(1,1)+1/c(2,1)+1/c(3,1)+1/c(4,1)))*(1/c(4,1)); 

   for i=1:11; 

       E1(1,i)=(Evo(1,i)*q1+Evo(2,i)*q2+Evo(3,i)*q3+Evo(4,i)*q4); 

end 

        % disp(E1) 

 

                          %усреднение результатов ответов 2-го компонента 

эффективности МД. 

E2=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

                       q5=(1/(1/c(5,1)+1/c(6,1)+1/c(7,1)))*(1/c(5,1)); 

                       q6=(1/(1/c(5,1)+1/c(6,1)+1/c(7,1)))*(1/c(6,1)); 

                       q7=(1/(1/c(5,1)+1/c(6,1)+1/c(7,1)))*(1/c(7,1));    

 

                                  for i=1:11 
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                       E2(1,i)=(Evo(5,i)*q5+Evo(6,i)*q6+Evo(7,i)*q7); 

end 

                                   %  disp(E2)          

 

       %усреднение результатов ответов 3-го компонента эффективности МД. 

E3=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

    q8=(1/(1/c(8,1)+1/c(9,1)+1/c(10,1)+1/c(11,1)))*(1/c(8,1)); 

    q9=(1/(1/c(8,1)+1/c(9,1)+1/c(10,1)+1/c(11,1)))*(1/c(9,1)); 

   q10=(1/(1/c(8,1)+1/c(9,1)+1/c(10,1)+1/c(11,1)))*(1/c(10,1)); 

   q11=(1/(1/c(8,1)+1/c(9,1)+1/c(10,1)+1/c(11,1)))*(1/c(11,1)); 

   for i=1:11 

       E3(1,i)=(Evo(8,i)*q8+Evo(9,i)*q9+Evo(10,i)*q10+Evo(4,11)*q11); 

end 

           %  disp(E3)          

 

    %усреднение результатов ответов 4-го компонента эффективности МД. 

E4=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

                       q12=(1/(1/c(12,1)+1/c(13,1)+1/c(14,1)))*(1/c(12,1)); 

                       q13=(1/(1/c(12,1)+1/c(13,1)+1/c(14,1)))*(1/c(13,1)); 

                       q14=(1/(1/c(12,1)+1/c(13,1)+1/c(14,1)))*(1/c(14,1));  

                                     for i=1:11 

                       E4(1,i)=(Evo(12,i)*q12+Evo(13,i)*q13+Evo(14,i)*q14); 

end 

                                   %  disp(E4)          

 

%усреднение результатов ответов 5-го компонента эффективности МД. 

E5=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

       q15=(1/(1/c(15,1)+1/c(16,1)+1/c(17,1)))*(1/c(15,1)); 

       q16=(1/(1/c(15,1)+1/c(16,1)+1/c(17,1)))*(1/c(16,1)); 

       q17=(1/(1/c(15,1)+1/c(16,1)+1/c(17,1)))*(1/c(17,1)); 

                         for i=1:11 

       E5(1,i)=(Evo(15,i)*q15+Evo(16,i)*q16+Evo(17,i)*q17); 

end 

                                   %  disp(E5)          
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       %усреднение результатов ответов 6-го компонента эффективности МД. 

E6=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

                       q18=(1/(1/c(18,1)+1/c(19,1)))*(1/c(18,1)); 

                       q19=(1/(1/c(18,1)+1/c(19,1)))*(1/c(19,1)); 

                                            for i=1:11 

                       E6(1,i)=(Evo(18,i)*q18+Evo(19,i)*q19); 

end 

                                    % disp(E6)          

 

   %усреднение результатов ответов 7-го компонента эффективности МД. 

E7=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];      

                       q20=(1/(1/c(20,1)+1/c(21,1)))*(1/c(20,1)); 

                       q21=(1/(1/c(20,1)+1/c(21,1)))*(1/c(21,1)); 

                                            for i=1:11 

                       E7(1,i)=(Evo(20,i)*q20+Evo(21,i)*q21); 

end 

                                    % disp(E7)          

 

          %формирование матрицы усредненных оценок (Еу) 

             Ey=[E1;E2;E3;E4;E5;E6;E7]; 

            disp(Ey); 

                       %обобщенный график  

                 E11=[0 E1 0];               

                  E22=[0 E2 0];               

E33=[0 E3 0];               

                     E44=[0 E4 0];              

                       E55=[0 E5 0];             

                        E66=[0 E6 0];                  

                          E77=[0 E7 0];            

                               Y1=(E11)*2+1;  

                                Y2=(E22)*2+2; 

                                  Y3=(E33)*2+3; 

                                   Y4=(E44)*2+4; 
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                                    Y5=(E55)*2+5; 

                                     Y6=(E66)*2+6;  

                                      Y7=(E77)*2+7; 

                         X=[0 k 1]; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X,Y1,'r'); 

                        fill(X,Y2,'r'); 

                        fill(X,Y3,'r'); 

                        fill(X,Y4,'r'); 

                        fill(X,Y5,'r'); 

                        fill(X,Y6,'r'); 

                        fill(X,Y7,'r'); 

                      hold off; 

                        axis([0 1 1 8]); 

                        ylabel('Розподілоціноккомпонентівмаркетинговоїдіяльності'); 

xlabel('Шкала оцінок компоненту маркетингової діяльності');  

                        text(0.6,1.8,'Спрямованність на покупця'); 

                      text(0.35,2.8,'Рівень маркетингової інтеграції'); 

                      text(0.3,3.8,'Адекватність маркетингових досдіджень'); 

                      text(0.5,4.8,'Стратегічна орієртація маркетингу'); 

                      text(0.3,5.8,'Якість маркетингових заходів'); 

                      text(0.25,6.8,'Фінансування маркетингу '); 

                      text(0.05,7.8,'Ефективність маркетингу у формуванні репутації 

підприемства'); 

                        grid on; 

                         %формирование вспомогательной матрицы {Evv} 

    %для рассчетов мат.ож.(М)и дисперсии (Д) оценок компонентов 

V11=Ey(:,1)*0; 

      V22=Ey(:,2)*0.1; 

       V33=Ey(:,3)*0.2; 

        V44=Ey(:,4)*0.3; 

         V55=Ey(:,5)*0.4; 
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          V66=Ey(:,6)*0.5; 

           V77=Ey(:,7)*0.6; 

            V88=Ey(:,8)*0.7; 

             V99=Ey(:,9)*0.8; 

             V100=Ey(:,10)*0.9;  

              V110=Ey(:,11)*1; 

     Evv=[V11 V22 V33 V44 V55 V66 V77 V88 V99 V100 V110]; 

 

%РАССЧЕТ мат ожидания Мp оценки компонента    

Mp=[0;0;0;0;0;0;0]; 

     for i=1:7 

                  for j=1:11                       

             Mp(i,1)=Mp(i,1)+Evv(i,j); 

end 

      end 

          disp(Mp); 

 

          %РАССЧЕТ мат ожидания Mmd оценки маркетинговой 

                         %деятельности 

 

            Emd=0; 

                              for j=1:7;                       

                          Emd=Emd+1/7*Mp(j); 

                              end 

                            disp(Emd); 

 

                       %обобщенный график Mp 

Yf=[0.4 0.6 0.4 0]; 

 

                          Y1=(Yf)+1;  X1=[Mp(1)-0.01 Mp(1) Mp(1)+0.01 Mp(1)]; 

                           Y2=(Yf)+2; X2=[Mp(2)-0.01 Mp(2) Mp(2)+0.01 Mp(2)]; 

                            Y3=(Yf)+3; X3=[Mp(3)-0.01 Mp(3) Mp(3)+0.01 Mp(3)]; 

                             Y4=(Yf)+4; X4=[Mp(4)-0.01 Mp(4) Mp(4)+0.01 Mp(4)]; 

                              Y5=(Yf)+5; X5=[Mp(5)-0.01 Mp(5) Mp(5)+0.01 Mp(5)]; 
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                               Y6=(Yf)+6; X6=[Mp(6)-0.01 Mp(6) Mp(6)+0.01 Mp(6)]; 

                                Y7=(Yf)+7; X7=[Mp(7)-0.01 Mp(7) Mp(7)+0.01 Mp(7)]; 

                                  Y8=[0 0.4 0.8 0.8 0.4]; X8=[Emd Emd-0.02 Emd-0.02 

Emd+0.02 Emd+0.02 ];                                 

                         X=k; 

                            figure; 

                            hold on; 

 

                        fill(X1,Y1,'r'); 

                        fill(X2,Y2,'r'); 

                        fill(X3,Y3,'r'); 

                        fill(X4,Y4,'r'); 

                        fill(X5,Y5,'r'); 

                        fill(X6,Y6,'r'); 

                        fill(X7,Y7,'r'); 

                        fill(X8,Y8,'r'); 

hold off; 

                      text(0.6,1.8,'Спрямованність на покупця'); 

                      text(0.3,2.8,'Рівень маркетингової інтеграції'); 

                      text(0.3,3.8,'Адекватність маркетингових досдіджень'); 

                      text(0.5,4.8,'Стратегічна орієртація маркетингу'); 

                      text(0.3,5.8,'Якість маркетингових заходів'); 

                      text(0.25,6.8,'Фінансування маркетингу '); 

                      text(0.05,7.8,'Ефективність маркетингу у формуванні репутації 

підприемства'); 

                      text(0.16,0.7,'ЕФЕКТИВНІСТЬ         МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ'); 

                        axis([0 1 0 8]); 

                        ylabel('Оцінка компонентів маркетингової діяльності'); 

                        xlabel('Шкала оцінок компоненту маркетингової діяльності');  

                        grid on 

 

                   %рассчет дисперсии оценок на компонентов (Dk) 

Dk=[0;0;0;0;0;0;0]; 
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    k=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1];  

     for i=1:7 

                        for j=1:11                       

             Dk(i)=Dk(i)+(((k(j)-Mp(i))^2)*Ey(i,j)); 

                  end 

 

     end 

        %  disp(Dk) 

         % ck-CKO 

         ck=sqrt(Dk) 
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Додаток Е 

Програма оптимізації багатоквартирного житлового будівництва  

Mathworks Matlab v7.1: 

 

close all; 

clear all; 

clc; 

tic 

 

%розрахунки                       2007                                     року за регіонами 

України 

%                      -1- 

V1=[320,883,927,367,183]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в регіоні               

1,9 

                    S1=2820; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                    

 V2=[413,890,1133,780,290]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир     %при коефіцієнті середньої заробітної платі в 

регіоні              2,055 

                    S2=3184; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

 V3=[96,377,582,409,238]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної платі в регіоні                 

2,21 

                   S3=1927; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      
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 V4=[629,1366,1591,841,445]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                             %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі в регіоні                2,38 

                     S4=5309; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;  

               R4=(V4/S4)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                    

 V5=[535,1141,1379,522,295]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                             %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі в регіоні                2,47 

                     S5=4141; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

 V6=[2421,2367,1976,792,239]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир        %при коефіцієнті середньої заробітної платі в 

регіоні              2,62 

                     S6=7986; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

 V7=[1468,1713,1434,848,603]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир и коефіцієнті середньої заробітної платі в регіоні             

2.79 

                      S7=6667; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

  V8=[577,768,1050,551,288]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир       %при коефіцієнті середньої заробітної платі в 

регіоні              3,07 

                      S8=3325; %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100; %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

               A=[1.9;2.055;2.21;2.38;2.47;2.62;2.79;3.07]; %                

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8]; 

               RF07=RO        %реальные значения 1907г 

                                        %            - 1 -                                         
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         R=RO(:,1) ;                              

y=R; x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R10719=polyval(b,1.9); 

R10720=polyval(b,2.0); 

R10721=polyval(b,2.2); 

R10723=polyval(b,2.4); 

R10725=polyval(b,2.5); 

R10727=polyval(b,2.6); 

R10729=polyval(b,2.8); 

R10731=polyval(b,3.1);                                       %            - 2 - 

                                         

         R=RO(:,2);                         

y=R; x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R20719=polyval(b,1.9); 

R20720=polyval(b,2.0); 

R20721=polyval(b,2.2); 

R20723=polyval(b,2.4); 

R20725=polyval(b,2.5); 

R20727=polyval(b,2.6); 

R20729=polyval(b,2.8); 

R20731=polyval(b,3.1); 

 

                                        %            - 3 -                                         

         R=RO(:,3);                               

y=R; x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 
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t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R30719=polyval(b,1.9); 

R30720=polyval(b,2.0); 

R30721=polyval(b,2.2); 

R30723=polyval(b,2.4); 

R30725=polyval(b,2.5); 

R30727=polyval(b,2.6); 

R30729=polyval(b,2.8); 

R30731=polyval(b,3.1); 

                                        %            - 4 -                                         

         R=RO(:,4);                               

y=R; x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню%для 

апрксимації залежності 

R40719=polyval(b,1.9); 

R40720=polyval(b,2.0); 

R40721=polyval(b,2.2); 

R40723=polyval(b,2.4); 

R40725=polyval(b,2.5); 

R40727=polyval(b,2.6); 

R40729=polyval(b,2.8); 

R40731=polyval(b,3.1); 

                                        %            - 5 - 

                                         

         R=RO(:,5);                               

y=R; x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 
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R50719=polyval(b,1.9); 

R50720=polyval(b,2.0); 

R50721=polyval(b,2.1); 

R50723=polyval(b,2.4); 

R50725=polyval(b,2.5); 

R50727=polyval(b,2.6); 

R50729=polyval(b,2.8); 

R50731=polyval(b,3.1); 

 

 % расчет коєффициента для критерия Уилксона 

  RE07=[R10719 R20719 R30719 R40719 R50719; 

        R10720 R20720 R30720 R40720 R50720; 

        R10721 R20721 R30721 R40721 R50721; 

        R10723 R20723 R30723 R40723 R50723; 

        R10725 R20725 R30725 R40725 R50725; 

        R10727 R20727 R30727 R40727 R50727; 

        R10729 R20729 R30729 R40729 R50729; 

        R10731 R20731 R30731 R40731 R50731] %рассчетные значения 

     RF07=RO        %реальные значения 1907г    

  OH07=RF07-RE07  %ошибки апроксимации  

   %розрахунки                 2008          року за регіонами України 

V1=[288,729,925,360,159]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в   %регіоні           

2,08 

                    S1=2670 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                     

 V2=[185,436,514,366,115]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в %регіоні              

2,18 

                    S2=1773 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   
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             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                     

 V3=[162,282,367,239,86]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної платі в регіоні                

2,33 

                   S3=1201 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                     

 V4=[835,1987,1917,973,445]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир при коефіцієнті середньої заробітної платі 

в%регіоні                2,51                    S4=6580 %загальна кількість введенніх 

вексплуатацію квартир;            R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту 

введенніх в експлуатацію 1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

 V5=[201,423,478,223,73]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в%регіоні                

2,66 

                     S5=1444 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

 V6=[585,925,824,355,108]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                               %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі в %регіоні              2,77 

                     S6=2850 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

 V7=[319,733,755,289,95]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                               %при коефіцієнті середньої заробітної платі%в регіоні            

3 

                      S7=2270 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 
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                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

  V8=[762,1009,1098,583,239]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                               %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі в %регіоні              3,14 

                      S8=3863 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                  

                       

               A=[2.08;2.18;2.33;2.51;2.66;2.77;3; 3.14];                 

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8]                

                                                 R=RO(:,1)                               

y=R  x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  для апрксимації 

залежності 

%figure; 

R10821=polyval(b,2.1) 

R10823=polyval(b,2.3) 

R10825=polyval(b,2.5) 

R10827=polyval(b,2.7) 

R10829=polyval(b,2.9) 

R10831=polyval(b,3.1)                                

         R=RO(:,2)                               

y=R  x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  для апрксимації 

залежності 

R20821=polyval(b,2.1) 

R20823=polyval(b,2.3) 

R20825=polyval(b,2.5) 

R20827=polyval(b,2.7) 
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R20829=polyval(b,2.9) 

R20831=polyval(b,3.1)                                         

         R=RO(:,3)                               

y=R  x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

R30821=polyval(b,2.1) 

R30823=polyval(b,2.3) 

R30825=polyval(b,2.5) 

R30827=polyval(b,2.7) 

R30829=polyval(b,2.9) 

R30831=polyval(b,3.1)                                    

         R=RO(:,4)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

R40821=polyval(b,2.1) 

R40823=polyval(b,2.3) 

R40825=polyval(b,2.5) 

R40827=polyval(b,2.7) 

R40829=polyval(b,2.9) 

R40831=polyval(b,3.1)                                    

         R=RO(:,5)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

R50821=polyval(b,2.1) 

R50823=polyval(b,2.3) 
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R50825=polyval(b,2.5) 

R50827=polyval(b,2.7) 

R50829=polyval(b,2.9) 

R50831=polyval(b,3.1) 

 

 

%розрахунки                 2009          року за регіонами України 

V1=[306,384,341,213,62]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в   %%регіоні           

2,07 

                    S1=1465 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                   

 V2=[26,117,219,134,27]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в  %%регіоні              

2,15 

                    S2=549 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

 V3=[500,537,317,151,42]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної платі в %регіоні                

2,32 

                   S3=1565 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

 V4=[539,698,369,221,39]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі%в%регіоні                

2,52 

                     S4=1886 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;  
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               R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

 V5=[197,352,290,76,38]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%регіоні                

2,57 

                     S5=982 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

 V6=[318,454,287,115,37,]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі в %регіоні              

2,67 

                     S6=1230 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

 V7=[765,416,431,117,35,]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                               %при коефіцієнті середньої заробітної  %платі%в регіоні            

2,85 

                      S7=1791 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

  V8=[1882,1912,1198,700,324]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир при коефіцієнті середньої заробітної платі в  

%%регіоні              2,87 

                      S8=6275 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                

               A=[2.07;2.15;2.32;2.52;2.57;2.67;2.85;2.87];                 

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8                                         

         R=RO(:,1)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 
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t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R10921=polyval(b,2.1) 

R10923=polyval(b,2.3) 

R10925=polyval(b,2.5) 

R10927=polyval(b,2.7) 

R10929=polyval(b,2.9)                                        

         R=RO(:,2)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

R20921=polyval(b,2.1) 

R20923=polyval(b,2.3) 

R20925=polyval(b,2.5) 

R20927=polyval(b,2.7) 

R20929=polyval(b,2.9)                                         

         R=RO(:,3)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  %для 

апрксимації залежності 

R30921=polyval(b,2.1) 

R30923=polyval(b,2.3) 

R30925=polyval(b,2.5) 

R30927=polyval(b,2.7) 

R30929=polyval(b,2.9)                                         

         R=RO(:,4)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 
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p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R40921=polyval(b,2.1) 

R40923=polyval(b,2.3) 

R40925=polyval(b,2.5) 

R40927=polyval(b,2.7) 

R40929=polyval(b,2.9)                                                                                 

         R=RO(:,5)                               

y=R  x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності R50921=polyval(b,2.1) 

R50923=polyval(b,2.3) 

R50925=polyval(b,2.5) 

R50927=polyval(b,2.7) 

R50929=polyval(b,2.9) 

 

 

%розрахунки                 2010         року за регіонами України 

V1=[371,601,584,391,257]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в   %%%регіоні          

1,59 

                    S1=2406 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                     

 V2=[159,257,237,309,176]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                             %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі в%регіоні              1,63 

                    S2=2189 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       
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 V3=[102,253,392,335,137]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                           %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі %в%регіоні                1,77 

                   S3=1336%загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                      

 V4=[188,348,438,418,202]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                             %при коефіцієнті середньої 

заробітної платі%в%регіоні                2,52 

                     S4=1731 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;                

R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 1,2,3,4,5 

кімнатних квартир                   

 V5=[155,235,308,193,85]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі%%в%регіоні                

2,0 

                     S5=1019 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                       

 V6=[170,153,247,187,85]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі в%%регіоні              

2,12 

                     S6=958 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        

 V7=[1852,1590,1517,1167,715]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                                %при коефіцієнті середньої 

заробітної %%платі%в регіоні            2,19 

                      S7=7601 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир                        



438 
 

  V8=[511,462,588,309,132]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир             %при коефіцієнті середньої заробітної 

платі в%регіоні              2,32 

                      S8=2109 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир             

               A=[1.59;1.63;1.68;1.77;2.0;2.12;2.19;2.32];                 

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8]                            

         R=RO(:,1)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню %для 

апрксимації залежності 

R11017=polyval(b,1.7) 

R11019=polyval(b,1.9) 

R11021=polyval(b,2.1) 

R11023=polyval(b,2.3)                                        

         R=RO(:,2)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

R21017=polyval(b,1.7) 

R21019=polyval(b,1.9) 

R21021=polyval(b,2.1) 

R21023=polyval(b,2.3)                                         

         R=RO(:,3)                               

y=R x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 
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R31017=polyval(b,1.7) 

R31019=polyval(b,1.9) 

R31021=polyval(b,2.1) 

R31023=polyval(b,2.3)                                                                                

         R=RO(:,4)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R41017=polyval(b,1.7) 

R41019=polyval(b,1.9) 

R41021=polyval(b,2.1) 

R41023=polyval(b,2.3) 

 

                                        %            - 5 - 

                                         

         R=RO(:,5)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R51017=polyval(b,1.7) 

R51019=polyval(b,1.9) 

R51021=polyval(b,2.1) 

R51023=polyval(b,2.3) 

 

%розрахунки                 2011         року за регіонами України 

%                      -1- 
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V1=[488,1094,828,229,188]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в   %регіоні          

1,71 

                    S1=2968 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                   

 V2=[113,157,245,166,69]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%регіоні              

1,82 

                    S2=881 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                     

 V3=[149,334,364,356,231]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%регіоні                

1.91 

                   S3=1621%загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                    

 V4=[151,234,354,504,276]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної%платі%в%регіоні                

2,0 

                     S4=1687 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;  

               R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   
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 V5=[849,1663,1314,630,492]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної %платі%%в%регіоні                

2,07 

                     S5=5475 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                      

 V6=[3108,2515,1218,466,241]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%%регіоні              

2,29 

                     S6=8280 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                      

 V7=[2774,2067,1547,885,643]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                               %при коефіцієнті середньої заробітної  %%%платі%в 

регіоні            2,48 

                      S7=8511 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                       

  V8=[750,737,547,218,125]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%регіоні              

2,61 

                      S8=2470 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                       

                       

               A=[1.71;1.82;1.91;2.00;2.07;2.29;2.48;2.61];  
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               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8] 

                

                                         

         R=RO(:,1)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R11117=polyval(b,1.7) 

R11119=polyval(b,1.9) 

R11121=polyval(b,2.1) 

R11123=polyval(b,2.3) 

R11125=polyval(b,2.5) 

 

                                        %            - 2 - 

                                         

         R=RO(:,2)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R21117=polyval(b,1.7) 

R21119=polyval(b,1.9) 

R21121=polyval(b,2.1) 

R21123=polyval(b,2.3) 

R21125=polyval(b,2.5) 

 

                                        %            - 3 - 
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         R=RO(:,3)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R31117=polyval(b,1.7) 

R31119=polyval(b,1.9) 

R31121=polyval(b,2.1) 

R31123=polyval(b,2.3) 

R31125=polyval(b,2.5) 

 

                                        %            - 4 - 

                                         

         R=RO(:,4)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R41117=polyval(b,1.7) 

R41119=polyval(b,1.9) 

R41121=polyval(b,2.1) 

R41123=polyval(b,2.3) 

R41125=polyval(b,2.5) 

 

                                        %            - 5 - 

                                         

         R=RO(:,5)                               

y=R 

x=A 
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b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R51117=polyval(b,1.7) 

R51119=polyval(b,1.9) 

R51121=polyval(b,2.1) 

R51123=polyval(b,2.3) 

R51125=polyval(b,2.5) 

 

%розрахунки                 2012         року за регіонами України 

%                      -1- 

 

V1=[587,927,757,425,381]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в   %%регіоні          

1,8 

                    S1=3385 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                   

 V2=[302,506,565,435,409]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі %в%регіоні              

1,92 

                    S2=2591 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                     

 V3=[871,981,657,367,208,]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної платі%%в%регіоні                

1.98 

                   S3=3206%загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 
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            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                    

 V4=[148,184,327,561,320,]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої %заробітної%платі%в%регіоні                

2,08 

                     S4=1762 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;  

               R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                    

 V5=[1011,871,580,343,243]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної%платі%%в%регіоні                

2,25 

                     S5=3248 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                      

 V6=[2510,2326,1345,494,307]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі 

%%в%%регіоні              2,37 

                     S6=7433 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                      

 V7=[147,324,279,215,125]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                               %при коефіцієнті середньої заробітної  %%%%платі%в 

регіоні            2,47 

                      S7=1299 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   
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  V8=[3975,2470,1369,971,757,]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі   %%в%регіоні              

2,63 

                      S8=10309 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                       

                       

               A=[1.8;1.92;1.98;2.08;2.25;2.37;2.47;2.63];  

                

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8] 

                

                                        %            - 1 - 

                                         

         R=RO(:,1)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R11219=polyval(b,1.9) 

R11221=polyval(b,2.1) 

R11223=polyval(b,2.3) 

R11225=polyval(b,2.5) 

 

                                       %            - 2 - 

                                         

         R=RO(:,2)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 
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t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R21219=polyval(b,1.9) 

R21221=polyval(b,2.1) 

R21223=polyval(b,2.3) 

R21225=polyval(b,2.5) 

 

                                        %            - 3 - 

                                         

         R=RO(:,3)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R31219=polyval(b,1.9) 

R31221=polyval(b,2.1) 

R31223=polyval(b,2.3) 

R31225=polyval(b,2.5) 

                     %            - 4 - 

                                         

         R=RO(:,4)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R41219=polyval(b,1.9) 

R41221=polyval(b,2.1) 
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R41223=polyval(b,2.3) 

R41225=polyval(b,2.5) 

                                        %            - 5 - 

                                         

         R=RO(:,5)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

R51219=polyval(b,1.9) 

R51221=polyval(b,2.1) 

R51223=polyval(b,2.3) 

R51225=polyval(b,2.5) 

 

%розрахунки                 2013         року за регіонами України 

%                      -1- 

 

V1=[831,1301,820,337,270]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі в%%регіоні          

1,82 

                    S1=3827 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

             R1=(V1/S1)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                   

 V2=[388,465,363,211,105]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної платі %%в%регіоні              

1,95 

                    S2=1645 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;   

             R2=(V2/S2)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   
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 V3=[496,717,488,280,176]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                           %при коефіцієнті середньої заробітної  %платі%%в%регіоні               

2.03 

                   S3=2265%загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

            R3=(V3/S3)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                    

 V4=[1365,2038,1047,702,409]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої  

%%заробітної%платі%в%регіоні         %%2,13 

                     S4=6050 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир;  

               R4=(V4/S4)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                    

 V5=[332,455,458,579,339]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                            %при коефіцієнті середньої заробітної%платі%%в%регіоні            

%2,19 

                     S5=2377 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

              R5=(V5/S5)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                      

 V6=[3528,2200,951,302,191]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі%%в%%регіоні              

2,39 

                     S6=7686 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R6=(V6/S6)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   
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 V7=[168,297,166,119,73]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                               %при коефіцієнті середньої заробітної%%платі%в регіоні            

2,5 

                      S7=871 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

                R7=(V7/S7)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                       

  V8=[6943,4456,2007,1148,847]; %реальні значення введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир  

                              %при коефіцієнті середньої заробітної платі      

%%%в%регіоні              2,77 

                      S8=16144 %загальна кількість введенніх вексплуатацію квартир; 

               R8=(V8/S8)*100 %обчислення проценту введенніх в експлуатацію 

1,2,3,4,5 кімнатних квартир   

                       

                       

               A=[1.82;1.95;2.03;2.13;2.19;2.39;2.5;2.77];  

                

               RO=[R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8] 

                

                                        %            - 1 - 

                                         

         R=RO(:,1)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R11319=polyval(b,1.9) 

R11321=polyval(b,2.1) 

R11323=polyval(b,2.3) 
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R11325=polyval(b,2.5) 

R11327=polyval(b,2.7) 

 

 

                                        %            - 2 - 

                                         

         R=RO(:,2)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

  

R21319=polyval(b,1.9) 

R21321=polyval(b,2.1) 

R21323=polyval(b,2.3) 

R21325=polyval(b,2.5) 

R21327=polyval(b,2.7) 

 

                                        %            - 3 - 

                                         

         R=RO(:,3)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

  

R31319=polyval(b,1.9) 

R31321=polyval(b,2.1) 

R31323=polyval(b,2.3) 

R31325=polyval(b,2.5) 
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R31327=polyval(b,2.7) 

                                        %            - 4 - 

                                         

         R=RO(:,4)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

   

R41319=polyval(b,1.9) 

R41321=polyval(b,2.1) 

R41323=polyval(b,2.3) 

R41325=polyval(b,2.5) 

R41327=polyval(b,2.7) 

                                        %            - 5 - 

                                         

         R=RO(:,5)                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

 

R51319=polyval(b,1.9) 

R51321=polyval(b,2.1) 

R51323=polyval(b,2.3) 

R51325=polyval(b,2.5) 

R51327=polyval(b,2.7) 

 

%           Усреднение   результатов 

%                   первая строка 
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   R11=(R11017+R11117)/2 

   R12=(R10719+R11019+R11119+R11219+R11319)/5    

   R13=(R10721+R10821+R10921+R10721+R11121+R11221+R11319)/7 

   R14=(R10723+R10823+R10923+R10723+R11123+R11223+R11323)/7 

   R15=(R10725+R10825+R10925+R11125+R11225+R11325)/6 

   R16=(R10727+R10827+R10927+R11327)/4 

   R17=(R10729+R10829+R10929)/3 

   R18=(R10731+R10831)/2 

   %              вторая строка 

   R21=(R21017+0)/1 

   R22=(R20719+0)/1     

   R23=(R20721+R20821)/2 

   R24=(R20723+R20823)/2 

   R25=(R20725+R20825)/2 

   R26=(R20727+R20827)/2 

   R27=(R20729+R20829)/2 

   R28=(R20731+R20831)/2 

    %              третья строка 

   R31=(R31017+0)/1 

   R32=(R30719+0)/1     

   R33=(R30721+R30821)/2 

   R34=(R30723+R30823)/2 

   R35=(R30725+R30825)/2 

   R36=(R30727+R30827)/2 

   R37=(R30729+R30829)/2 

   R38=(R30731+R30831)/2 

      %              четвертая строка 

   R41=(R41017+0)/1 

   R42=(R40719+0)/1     

   R43=(R40721+R40821)/2 

   R44=(R40723+R40823)/2 

   R45=(R40725+R40825)/2 

   R46=(R40727+R40827)/2 

   R47=(R40729+R40829)/2 
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   R48=(R40731+R40831)/2 

      %              пятая строка 

   R51=(R51017+0)/1 

   R52=(R50719+0)/1     

   R53=(R50721+R50821)/2 

   R54=(R50723+R50823)/2 

   R55=(R50725+R50825)/2 

   R56=(R50727+R50827)/2 

   R57=(R50729+R50829)/2 

   R58=(R50731+R50831)/2 

 

%Побудова матриці М  в трьохмірному просторі 

 

   M=[R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18; 

      R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28; 

      R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38; 

      R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48; 

      R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58; ] %матриця  

[r,c]=size(M) 

x=1.7:0.2:3.1; 

y=1:1:5; 

z=1.7:0.02:3.1; 

zz=1:0.1:5; 

[A,B]=meshgrid(x,y); 

[C,D]=meshgrid(z,zz); 

M1=interp2(A,B,M,C,D,'cubic'); %побудова графіку інтерполяції значень 

матриці М 

figure; 

mesh(C,D,M1); 

axis ([1.7  3.1  1  5 0 45]) 

ylabel('1,2,3,4,5 кімнатні квартири'); xlabel('Кз ');  

zlabel('відсоток введенніх в експлуатацію квартир '); 

 %title('залежність введенніх в експлуатацію квартир від коефіцієнту  

заробітної платі і'); 
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grid on; 

 

%[V]=meshgrid(0:1:50);   %побудова сітки для перетину графіка 

[X,Y]=meshgrid(1.7:0.02:3.1, 1:0.1:5); 

figure; 

 

[c,h]=contourf(M1);        %побудова перетинів на площині 

  clabel(c,h);               %підпис рівнів перетинів 

%axis ([1.7  3.1  1  5 ]) 

 

ylabel('1,2,3,4,5 кімнатних квартир'); xlabel('Кз');  

          

               A=[1.7;1.9;2.1;2.3;2.5;2.7;2.9;3.1]; % 

                

                            

                                        %            - 1 -комнатные 

                                         

         R=[R11;R12;R13;R14;R15;R16;R17;R18]                               

y=R 

x=A 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню для апрксимації 

залежності 

figure; 

plot(A,R,'ko',t,p3t,'r-'); %побудова графіку залежності проценту введенніх в 

експлуатацію 1 кімнатних квартир від коефіцієнту середньої заробітної платі 

в регіоні  

axis ([1.9  3.1 0 35]); 

xlabel('К з'); ylabel('Відсоток квартир'); 

%title(' введено в експлуатацію 1 кімнатних квартир '); 

legend('реальні значення','апроксимація поліномом 3-го ступеню'); 

grid on; 
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 % Проверка адекватности моделирования по критерию Фишера 

Y1=polyval(b,A) % значения аппроксимации выполненные моделью 

YCP1=[R11;R12;R13;R14;R15;R16;R17;R18] % среднеарифметическоие 

значения результатов статистики 

% расчет числителя формулі Фишера 

   D10=(R11017-R11)^2;   D11=(R11117-R11)^2;D1=(D10+D11)/3 

   D20=(R10719-R12)^2; D21=(R11019-R12)^2;D22=(R11119-

R12)^2;D23=(R11219-R12)^2;D2=(D20+D21+D22+D23)/5 

   D30=(R10721-R13)^2;D31=(R10821-R13)^2;D32=(R10921-

R13)^2;D33=(R10721-R13)^2;D34=(R11121-R13)^2;D35=(R11221-R13)^2; 

                       D3=(D30+D31+D32+D33+D34)/6 

   D40=(R10723-R14)^2;D41=(R10823-R14)^2;D42=(R10923-

R14)^2;D43=(R10723-R14)^2;D44=(R11123-R14)^2;D45=(R11223-R14)^2; 

    D4=(D40+D41+D42+D43+D44)/6 

     D50=(R10725-R15)^2;D51=(R10825-R15)^2;D52=(R10925-

R15)^2;D53=(R11125-R15)^2;D54=(R11225-R15)^2;D55=(R11325-R15)^2; 

   D5=(D50+D51+D52+D53+D54+D55)/6 

    DE=(D1+D2+D3+D4+D5)/5 

   %расчет знаменателя Формулі Фишера 

   PP1=(Y1-YCP1).^2 

   DP=(PP1(1)+PP1(2)+PP1(3)+PP1(4)+PP1(5)+PP1(6)+PP1(7)+PP1(8))/6  

    F=DE/DP % Коэффициент Фишера  

     

   %             2- комнатные 

                                         

         R=[R21;R22;R23;R34;R25;R26;R27;R28];                               

y=R; 

x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

figure; 
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plot(A,R,'ko',t,p3t,'r-'); %побудова графіку залежності проценту введенніх в 

експлуатацію 1 кімнатних квартир від коефіцієнту середньої заробітної платі 

в регіоні  

axis ([1.9  3.1 0 35]); 

xlabel('К з'); ylabel('Відсоток квартир'); 

%title(' введено в експлуатацію 2 кімнатних квартир  '); 

legend('реальні значення','апроксимація поліномом 3-го ступеню'); 

grid on; 

                              %             3- комнатные 

                                         

         R=[R31;R32;R33;R34;R35;R36;R37;R38];                               

y=R; 

x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

figure; 

plot(A,R,'ko',t,p3t,'r-'); %побудова графіку залежності проценту введенніх в 

експлуатацію 1 кімнатних квартир від коефіцієнту середньої заробітної платі 

в регіоні  

axis ([1.9  3.1 0 35]); 

xlabel('К з'); ylabel('Відсоток квартир'); 

%title(' введено в експлуатацію 3 кімнатних квартир  '); 

legend('реальні значення','апроксимація поліномом 3-го ступеню'); 

grid on; 

 

                              %             4- комнатные 

                                         

         R=[R41;R42;R43;R44;R45;R46;R47;R48] ;                              

y=R; 

x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 



458 
 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

figure; 

plot(A,R,'ko',t,p3t,'r-'); %побудова графіку залежності проценту введенніх в 

експлуатацію 1 кімнатних квартир від коефіцієнту середньої заробітної платі 

в регіоні  

axis ([1.9  3.1 0 35]); 

xlabel('К з'); ylabel('Відсоток квартир'); 

%title(' введено в експлуатацію 4 кімнатних квартир  '); 

legend('реальні значення','апроксимація поліномом 3-го ступеню'); 

grid on; 

 

                              %             5- комнатные 

                                         

         R=[R51;R52;R53;R54;R55;R56;R57;R58];                               

y=R; 

x=A; 

b=polyfit(x,y,3); 

t=x(1):0.01:x(length(x)); 

p3t=polyval(b,t); %використання поліному третього ступеню  

%для апрксимації залежності 

figure; 

plot(A,R,'ko',t,p3t,'r-'); %побудова графіку залежності проценту введенніх в 

експлуатацію 1 кімнатних квартир від коефіцієнту середньої заробітної платі 

в регіоні  

axis ([1.9  3.1 0 35]); 

xlabel('К з'); ylabel('Відсоток квартир'); 

%title(' введено в експлуатацію 5 кімнатних квартир  '); 

legend('реальні значення','апроксимація поліномом 3-го ступеню'); 

grid on; 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акти впрвадження результатів дисертаційної роботи 
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