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У статті визначено п’ять типів доступності житла, які ідентифікуються із 
загальновизнаною класифікацією об’єктів житлової нерухомості. 
Здійснено сегментацію ринку новобудов за типами доступності на основі  
дискримінантного аналізу, який являється статистичним методом, дозволяє вивчати 
відмінності між двома та більше групами об’єктів одночасно за декількома змінними і дає 
можливість класифікувати об’єкти за принципом максимальної схожості. За даними 
вибірки отримано правила, які в подальшому дозволяють визначити до якого класу 
належать нові об’єкти. Побудовані дискримінантні функції, графіки розподілу об’єктів по 
типам доступності, графічно представлена методика класифікації. Сформовано базу даних 
з 102 об’єктів та обрано 12 факторів, що характеризують типи  доступності житла. 
Встановлено, що 5-ти елементна класифікація об’єктів є основою для формування ринкових 
позицій та розробки економічної стратегії забудовника на ринку житла. 
 
Five types of housing availability are identified in the article, which are identified with the 
generally accepted classification of residential real estate. 
The segmentation of the market of new buildings according to the types of accessibility based on 
discriminant analysis, which is a statistical method, allows us to study the differences between two 
or more groups of objects simultaneously in several variables and makes it possible to classify 
objects according to the principle of maximum similarity. According to the sample, rules are 
obtained, which in the future allow to determine to which class new objects belong. Constructed 
discriminant functions, graphs of distribution of objects by type of accessibility, graphically 
represented classification method. A database of 102 objects was formed and 12 factors 
characterizing types of affordability of housing were selected. It is established that the 5-element 
classification of objects is the basis for formation of market positions and development of economic 
strategy of the developer in the housing market. 
 
Ключові слова: економічна стратегія, підприємство-забудовник, доступність житла, 
ринок житла, класифікація об'єктів житлового будівництва, дискримінантний аналіз. 
 



 

 

 

Key words: economic strategy, enterprise-developer, housing affordability, housing market, 
classification of housing construction objects, discriminant analysis. 
 
 

Постановка проблеми. Специфіка житлового будівництва, зокрема наступні риси: значні терміни 
зведення об’єктів (середній період від отримання будівельних умов до здачі об’єктів в експлуатацію становить 
3 роки), висока вартість, розтягнутий у часі період продажу окремих житлових приміщень, інерційність 
прийняття рішень, складна організаційно-управлінська структура, вимагають підвищеної уваги до 
стратегічного планування якісних і вартісних параметрів будівельної продукції, оскільки розмір втрат 
забудовника у випадку прийняття помилкової стратегії є значним. Недостатнє реагування на довгострокові 
ринкові тенденції може призвести до відсутності попиту на приміщення у вже збудованих об’єктах, що часто 
спостерігається в сучасних реаліях. Це може мати критичні для забудовника наслідки втрати фінансової 
стабільності та економічної життєздатності. 

Метою статті є розробка методики ідентифікації фактичного класу споруджувальних об’єктів із 
номінальним визначеним замовником у проектній документації, що ґрунтується на статистично значених 
результатах дискримінантного аналізу споруджуваних у різних регіонах житлових будинків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність вдосконалення прикладного інструментарію 
формування економічної стратегії забудовника на ринку житлового будівництва, його важливість для науки та 
практики підтверджується значною кількістю робіт провідних українських і зарубіжних вчених, серед яких 
варто відзначити праці О.Ю. Бєлєнкової, І.В. Вахович, А.Ф. Гойка, К.В. Ізмайлової, Л.В. Сорокіної, С.П. 
Стеценка, В.Г. Федоренка, А.А. Халафян, К. Ланкастер, Д.Леві, Л. Мерфі, C. Лі, Дж. Пітіріна, Т. Янг, Д. 
Голдфінч в яких вирішено цілу низку завдань стратегічного розвитку будівельних підприємств.  

Праці зазначених науковців визначили теоретичну основу для даного дослідження, а аналіз висвітлених 
в них проблемних питань переконує, що у даний час найважливішою, пріоритетною потребою забудовників, які 
працюють у сфері житлового будівництва, є забезпечення стабільного платоспроможного попиту в 
довгостроковій перспективі. Низька завдань щодо узагальнення існуючого та створення нового інструментарію, 
який дозволить обґрунтовано обирати стратегічно затребувані параметри житлових об’єктів, здійснювати 
формування стабільного попиту на основі урахування доступності житла для різних верств населення, ще не 
мають остаточного методологічного та практичного вирішення, що і зумовлює актуальність даного 
дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В працях [4,6,7] для вибору ринкових ніш та сегментації 
на ринку житлового будівництва використовувались імітаційне моделювання, факторний аналіз, нечіткі 
множини. Систему критеріальних показників оцінки доступності житла, методичний підхід до комплексної 
оцінки стратегії забудовника, як ключового учасника інвестиційно-будівельного процесу здійснюватимемо 
через класифікацію житла за типами доступності. В основу якої покладено поняття «доступність житла - 
здатність забезпечувати задоволення потреб громадян з різними рівнями доходів щодо будівництва (придбання) 
житла з урахуванням критеріїв комфортності, екологічності, економічності»[10].  

Поставлену задачу можна вирішити шляхом використання статистичних класифікаційних методів 
(дискримінантний аналіз), які вимагають наявності вхідної вибірки для розподілу новобудов України на групи, 
в залежності від потреб населення і можливостей підприємств-забудовників [1-3,5,8,9]. На практиці збір такої 
інформації є дуже трудомістким.  

Встановлення меж доступності будівель здійснюватимемо на основі п’яти компонентної класифікації 
житла, що широко розповсюджена в Україні: «соціальне житло»-«комфорт клас»-«бізнес клас»-«престиж»-
«еліт»[10].  

Попередній відбір здійснювався на основі контент-аналізу інформації сайтів з продажу нерухомості: 
domik.ua, lun.ua, zabudovnyk.com.uа, остаточний – на основі дискримінатного аналізу за методикою, що 
докладно викладена у працях [5,8,9]. З 96 факторів, які зустрічаються в літературних джерелах обрано 12, 
доцільність вивчення яких обґрунтовано в роботі. 

 Висунута гіпотеза, що «комфортні», «екологічні» та «економічні» показники зазначених п’яти груп 
житлових будинків України будуть суттєво відрізнятись між собою. 

 
Таблиця 1. 

Вихідні дані для визначення «Комфортні», «екологічні» та «економічні» показники для різних  
типів доступносі (фрагмент) 

номер 
обєкта Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 

1 63,61 2,00 2,75 1,5 1 1 7 67 0,65 4 15700 1,06 

2 59,69 1,33 2,7 2,75 0,5 1 4 100 0,50 5 12795 0,87 

3 58,63 1,67 3 2,5 1 1 6 82 0,50 4 18700 1,26 

4 109,68 1,67 2,7 2,25 0,5 1 3 105 0,50 5 19725 1,33 

5 34,00 2,00 3 2,75 1 1 6 110 0,25 5 39120 2,20 



 

 

 

6 66,82 1,33 2,8 2,25 0,5 1 5 110 0,60 4 15913 1,08 

7 65,83 1,67 2,7 2,25 1 1 10 110 0,40 3 19103 1,29 

8 56,63 1,67 2,7 2 0,5 1 4 110 0,50 3 16165 1,09 

9 57,97 1,67 2,7 1,5 0,5 1 4 120 0,25 3 20050 1,36 

10 72,51 1,33 3 2,75 1 1 5 75 0,50 4 19800 1,34 

11 32,99 2,00 3,2 3 0,5 1 10 120 0,50 5 83000 1,60 

12 52,30 1,67 2,7 2,5 1 1 2,1 87 0,50 5 72190 1,39 

13 39,15 1,67 2,7 2 1 1 2,2 87 0.5 3 88500 1,71 

14 40,87 2,00 3 2,5 1 1 8 110 0,25 4 52292 1,01 

15 49,56 1,67 2,7 2 1 1 3,4 120 0,25 4 46970 0,91 

16 46,34 1,33 3 2,75 1 1 3,4 65 0,25 4 46500 0,90 

17 48,87 1,00 2,7 2,5 1 1 3,4 120 0,25 5 44108 0,85 

18 38,55 1,67 3 2,5 1 1 5,4 135 0,25 5 49228 0,95 

19 47,69 1,33 2,8 2,5 1 1 5,4 50 1,00 5 61040 1,18 

20 51,44 1,00 3 3 1 1 2,4 105 1,25 5 73260 1,42 

21 35,66 1,33 3 1,75 0,5 1 2,4 25 1,00 5 64184 1,24 

22 33,98 1,00 3 1,5 0,5 1 6 28 1,00 5 58650 1,13 

23 31,87 1,00 3 1,5 0,5 1 2,4 25 1,00 5 62690 1,21 

24 63,61 2,00 2,75 1,5 1 1 7 67 0,65 4 15700 1,06 

25 59,69 1,33 2,7 2,75 0,5 1 4 100 0,50 5 12795 0,87 

… … … … … … … … … … … …  

99 63,20 0,33 2,8 1 0,75 1 0 65 1,00 5 10200 0,70 

100 65,00 0,33 2,7 1,5 0,75 1 0 65 1,00 5 8800 0,60 

101 112,50 2,00 3 3 0,5 1 10 65 1,25 5 36400 2,49 

102 60,00 0,33 2,7 2 1 1 0 65 1,00 5 11240 0,77 
 
«Комфортні», «екологічні» та «економічні» показники зазначених п’яти груп житлових будинків 

України будуть суттєво відрізнятись між собою:  
Х1 – площа житла, що припадає на одну людину, м2;  
Х2 – рівень безпеки, бали (враховується наявність домофону, пожежної  та охоронної сигналізації);  
Х3- висота типового поверху новобудов, м;  
Х4 – наявність інфраструктури новобудов (паркувальні місця, паркінг, магазини, ресторани, побутові 

послуги, наявність навчальних закладів), бали; 
 Х5 – наявність елементів «розумного будинку», бали; 
 Х6 – наявність екологічних будівельних матеріалів, бали; 
 Х7 – наявність тераси, веранди, «зеленої зони» всередині приміщення, бали;  
Х8 – ступінь інсоляції прилеглої території, %; 
Х9 – показник компактності будівель (відношення корисної площі будівлі до площі зовнішньої 

оболонки 1,0-1,2 і більше), бали; 
Х10 – доступність водойм, лісу, парку, бали; 
Х11 – вартість 1 м2, грн. 
Х12 - коефіцієнт вартості житла (відношення вартості 1 м2 об’єкту до середньої вартості 1м2 в регіоні). 
За допомогою модулю «Дискримінантний аналіз» у програмі «Statistica 13» проведено покроковий 

дискримінантний аналіз, з метою виявлення характерних класифікаційних ознак кожного сегменту. На основі 
даних 102-х об’єктів різних класів, які будуються в Україні (табл. 1), запропоновано систему класифікаційних 
дискримінантних функцій, які дають змогу потенційному покупцеві переконатись у відповідності якісних, 
споживчих, вартісних характеристик споруджуваного житла категорії, заявленій забудовником для даного 
об’єкту. 

Перевірка незалежності факторів один від одного проводилась на основі значень парних коефіцієнтів 
кореляції (табл.2). Остаточно відібрані показники у моделі повинні бути незалежними один від одного. Відбір 
коефіцієнтів для створення рівнянь відбувається шляхом  виключення з подальшого аналізу одного з 
взаємопов’язаних факторів (r > 0,5) у якого внесок у розділову силу моделі є меншим (значення приватної  
лямбда має менше значення). 

 



 

 

 

Таблиця 2. 
Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

Парні коефіцієнти кореляції 

Показник х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 

х1 1,00 0,29 0,19 0,13 0,23 0,03 0,11 0,01 0,07 0,21 -0,13 0,13 

х2 0,29 1,00 0,19 0,45 0,43 0,19 0,30 0,18 -0,05 0,23 0,30 0,02 

х3 0,19 0,19 1,00 0,28 0,23 0,16 0,08 -0,05 0,15 0,29 0,29 -0,02 

х4 0,13 0,45 0,28 1,00 0,46 0,28 0,21 0,33 0,02 0,36 0,25 0,02 

х5 0,23 0,43 0,23 0,46 1,00 0,45 -0,01 0,34 -0,12 0,49 0,31 -0,11 

х6 0,03 0,19 0,16 0,28 0,45 1,00 0,03 0,30 -0,14 0,44 0,21 -0,19 

х7 0,11 0,30 0,08 0,21 -0,01 0,03 1,00 0,12 -0,14 -0,09 -0,16 0,05 

х8 0,01 0,18 -0,05 0,33 0,34 0,30 0,12 1,00 -0,36 0,21 -0,01 -0,20 

х9 0,07 -0,05 0,15 0,02 -0,12 -0,14 -0,14 -0,36 1,00 0,21 0,09 0,14 

х10 0,21 0,23 0,29 0,36 0,49 0,44 -0,09 0,21 0,21 1,00 0,27 0,04 

х11 -0,13 0,30 0,29 0,25 0,31 0,21 -0,16 -0,01 0,09 0,27 1,00 -0,20 
х12 0,13 0,02 -0,02 0,02 -0,11 -0,19 0,05 -0,20 0,14 0,04 -0,20 1,00 

 
Таблиця 3. 

Класифікаційні функції для встановлення відповідності фактичних характеристик об’єкта номінальних 
 критеріям класу житла, заявленого забудовником 

Група 
Кількість 

спостережень 
Класифікаційна функція 

для інтегрального показника  
 Доступне житло 

34 
Y1=29,0097Х12+0,3849Х7+0,001Х11-
0,0713Х4+1,6639Х5+0,1124Х8+1,1489Х10+0,2797Х2-17,7005 

Комфорт клас 
25 

Y2=-39,2793Х12+1,1584Х7+0,0002Х11-0,2168Х4-
1,0658Х5+0,1505Х8+1,3432Х10-0,8604Х2-29,8412 

Бізнес клас 
24 

Y3=45,7557Х12+2,2663Х7+0,0002Х11-
1,1907Х4+0,9553Х5+0,1468Х8+1,9244Х10-2,7046Х2-43,3565 

Престиж 
9 

Y4=54,1769Х12+1,3023Х7+0,0003Х11+1,5118Х4-
2,6150Х5+0,1760Х8+1,39825Х10-1,9704Х2-53,9032 

Еліт 
10 

Y5=80,221Х12+2,288Х7+0,0001Х11+0,715Х4+0,717Х5+     
0,232Х8+0,873Х10-3,311Х2-106,916 

(авторська розробка) 
 
Отримані моделі придатні для класифікації нових об’єктів, оскільки мають прийнятний рівень 

дискримінації, високий відсоток вірно класифікованих випадків (табл.3). 
За створеними моделями можна з достатньою точністю передбачати можливість належності 

відповідних новобудов до потреб населення та формування стратегії виконання робіт підприємствами-
забудовниками. Доступне житло буде відноситись до тієї групи, за рівнянням якої отримане значення буде 
мати максимальне значення  (табл. 4.). 

 
Таблиця 4. 

Критерії оцінки створених моделей 

Кількість 
спостережень 

Кількість 
кроків моделі 

Лямбда 
Вілкса (λ) 

F – 
критерій 

р - рівень значущості 
F-критерію 

Відсоток вірно 
класифікованих випадків 

102 8 0,0592908 11,99967 <0,0001 90,19608 
 
Коефіцієнт Уілкса є нижчим у першій функції, і свідчить про вищу її ефективність, оскільки дає змогу 

чітко поділити новобудови на класи. Також про вищий порядок першої функції свідчать більші показники її 
власного значення, порівняно із другою. Отже, перша дискримінанта функція за всіма розрахованими 
показниками краще класифікує об’єкт дослідження – доступність і важливість потреб для населення новобудов 
порівняно з другою функцією (табл.5). 

Можна зробити висновок, що показники-фактори: Х2, Х4, Х5, Х7, Х8, Х10, Х11, Х12 дозволяють чітко 
поділити на групи новобудови використовуючи критерії «доступне житло – комфорт – бізнес-клас – престиж- 
еліт». 

 
 



 

 

 

Таблиця 5. 
Класифікаційні функції для різних груп об’єктів 

Variable G_1:1 G_2:2 G_3:3 G_4:4 G_5:5 
Х12 29,0097 39,2793 45,7557 54,1769 80,221 

Х7 0,3849 1,1584 2,2663 1,3023 2,288 

Х11 0,0001 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 
Х4 -0,0713 -0,2168 -1,1907 1,5118 0,715 
Х5 1,6639 -1,0658 0,9553 -2,6150 0,717 
Х8 0,1124 0,1505 0,1468 0,1760 0,232 
Х10 1,1489 1,3432 1,9244 1,3982 0,873 
Х2 0,2797 -0,8604 -2,7046 -1,9704 -3,311 

Constant -17,7005 -29,8412 -43,3565 -53,9032 -106,916 
 
На рис.1 наведений розподіл підприємств за групами. Номери груп: №1 – доступне житло, №2 – 

комфортне житло, №3 –бізнес-клас, № 4 – престиж, № 5 - еліт. 
 

 
Рис. 1. Діаграма розсіяння канонічних значень для новобудов 1-5 груп 

 
Можна побачити, що житлові будинки 1-ї та 5-ї груп чітко розділені на дві різні сукупності, тоді як 

новобудови 2-ї,3-ї, 4-ої групи (комфорт, бізнес-клас, престиж) – можуть пересікатись між групами. 
Висновки: Розроблена методика ідентифікації фактичного класу споруджувальних об’єктів із 

номінальним визначеним замовником у проектній документації, що ґрунтується на статистично значених 
результатах дискримінантного аналізу споруджуваних у різних регіонах житлових будинків дозволить 
адаптувати систему оцінки класифікації житла з позиції його доступності. У ході дослідження визначено п’ять 
типів доступності житла, які ідентифікуються із загальновизнаною класифікацією об’єктів житлової 
нерухомості. Відповідно до запропонованого підходу визначено коефіцієнти вагомості різних типів доступності 
житла для подальшого моніторингу ефективності реалізації стратегічних планів. Встановлено, що 5-ти 
елементна класифікація об’єктів є основою для формування ринкових позицій та розробки економічної 
стратегії забудовника на ринку житла. 
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