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Анотація
У статті проаналізовано теоретичні передумови і практичні підходи до визначення
впливу інституційного середовища на ринкову конкуренцію в будівництві. В якості виміру
рівня конкуренції на ринках первинної нерухомості обрано показник концентрації CR-3, а
у якості чинників – показники розвитку інституційного середовища, оскільки саме воно
часто визначає поведінку фірм на ринку.
Метою статті є аналіз впливу розвитку інституційного середовища на показники
концентрації ринків житлового будівництва.
Методи дослідження. Кореляційно-регресивний аналіз впливу ряду чинників, які прямо
або опосередковано описують розвиток інституційного середовища на регіональних
ринках України на результуючий показник – коефіцієнт ринкової концентрації CR-3.
Результати. Досліджено концентрацію ринків житлового будівництва різних регіонів
України на базі даних про продажі метрів квадратних новозбудованого житла на різних
ринках. Достатньо великий рівень конкуренції у м. Київ, Львівській, Одеській, Житомирській обл. Серед аналізованих областей найменше компаній займається будівництвом у
Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Черкаській областях. Інші області
мають помірний рівень концентрації і середній рівень активності забудовників на ринках
первинного житла. Визначено, що на розвиток конкурентних відносин на регіональних
ринках жила мають вплив такі чинники: відсоток об’єднаних громад в їх загальній
плановій кількості; кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю;
запровадження інституту старост (частка від плану); кількість фондів підтримки
інвестиційної та інноваційної діяльності; кількість центрів надання адміністративних
послуг; об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевих органів влади.
Висновки. Виявлено, що однією з причин високої концентрації ринку і майже відсутності
конкуренції на регіональних ринках житла є недостатність інституційного забезпечення розвитку житлового будівництва, наявність високих адміністративних, економічних,
технічних, організаційних бар'єрів входу на ринок, що відображається насамперед у
високому рівні трансакційних витрат для забудовників як у період входження на новий
ринок, так і у періоди освоєння його й подальшого функціонування на ньому.
© Ольга Юріївна Бєлєнкова, Вікторія Вікторівна Титок, 2020
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
214

Ключові слова: конкуренція, концентрація, інституційний розвиток, будівництво,
кореляційно-регресійний аналіз.
Olha Yu. BIELIENKOVA
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Construction
Economics, Faculty of Civil Engineering, Kyiv National University of Construction and
Architecture (KNUCA)
Viktoriya V. TYTOK
Senior Lecturer of Department of Construction Organization and Management, Faculty of Civil
Engineering, Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)
THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON
COMPETITION IN CONSTRUCTION
Abstract
Theoretical preconditions and practical approaches to determining the influence of the
institutional environment on market competition in construction are analyzed. The CR-3
concentration indicator was chosen as a measure of the competition level in the primary real
estate markets, and the indicators of the institutional environment development were chosen as
factors, as it often determines the behavior of firms in the market.
The aim of the article is to analyze the impact of the institutional environment development on
the indicators of concentration of housing markets.
Research methods. Correlation-regression analysis of the influence of a number of factors that
directly or indirectly describe the institutional environment development in the regional markets
of Ukraine on the resulting indicator - the market concentration ratio CR-3.
Results. The concentration of housing construction markets in different regions of Ukraine is
studied on the basis of data on sales of square meters of newly built housing in different markets.
Quite a high level of competition is in Kyiv, Lviv, Odessa, Zhytomyr region. Among the analyzed
regions, the fewest companies are engaged in construction in Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson,
Sumy and Cherkasy regions. Other regions have a moderate level of concentration and an average
level of developers’ activity in the primary housing markets. It is determined that the development
of competitive relations in regional housing markets is influenced by the following factors: the
percentage of united communities in their total planned number; the number of cities that have
received authority for arch-building control; introduction of the institute of elders (share of the
plan); number of funds to support investment and innovation activities; number of administrative
service centers; infrastructure facilities created with the participation of local authorities.
Conclusions. It is revealed that one of the reasons for high market concentration and almost no
competition in regional housing markets is the lack of institutional support for housing development, the presence of high administrative, economic, technical, organizational barriers to market
entry, which is reflected primarily in high transactional levels, costs for developers, both during
the entry into the new market and during the periods of its development and further functioning.
Key words: competition, concentration, institutional development, construction, correlationregression analysis.
JEL classification: L74; O18
Вступ
Конкурентна боротьба є рушіиною силою, яка спонукає підприємства до
розвитку, самовдосконалення, пошуку нових шляхів створення продукції, що здатні
забезпечити переваги над іншими фірмами. Стан конкурентного середовища визначає
поведінку підприємств, вимагаючи реагувати на загрози та використовувати
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можливості, які постіино виникають під час функціонування на ринку. Тому для
успішного розвитку і навіть виживання окремого підприємства вкраи важливим є
можливість адекватного оцінювання та моніторингу стану конкуренції на ринку, вміння
швидко і якісно реагувати на зміни.
Але вже на етапі оцінювання конкуренції на будівельних ринках виникають труднощі теоретико-методичного і практичного характеру, які полягають у значних складнощах щодо визначення товарних меж ринків, вибору підходів до оцінювання конкурентного середовища, методів і способів такої оцінки. Тому надзвичаино важливим для
учасників інвестиціино-будівельного процесу є створення нового и адаптація існуючого
інструментарію оцінювання стану конкуренції до особливостеи будівельних ринків,
учасників і стеикхолдерів будівництва. При цьому значнии академічнии і практичнии
інтерес становить можливість визначення впливу макроекономічних, зокрема інституціиних, чинників на стан конкуренції на ринку.
Передумовою дослідження є результати теоретико-методологічних напрацювань і
практичних розробок українських вчених в області конкуренції на будівельних ринках, інституціиного забезпечення розвитку економіки та будівництва и оцінювання конкурентного середовища (Павлов К.В. і Павлова О.М. [6-8], Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Цифра Т.Ю., Лисак І.В. [9], Бугаря Н.Й., Гоико А.Ф., Рогожин П.С., Федоренко В.Г., Сорокіна Л.В. [10-11], Ємельянова О.М. Тугаи О.А., Стеценко С.П. та інші [12-14], Ємельянової О. [15]). Наявність численних досліджень структури ринків, моделеи, механізмів
реалізації насамперед ставить завдання визначення впливу на структуру ринків та їх
характеристики різноманітних чинників, серед яких слід виділити стан інституціиного
середовища як передумову яка є базовою для розвитку ринків.
Мета й завдання статті
Метою статті є визначення залежності розвитку конкуренції на регіональних ринках житла від стану інституціиного середовища та створення і обґрунтування відповідної залежності.
Виклад основного матеріалу дослідження
Вивченню інституціиного середовища соціально-економічних систем присвячена
велика кількість досліджень. Але вітчизняних робіт по вивченню власне проблем
інституціоналізму та інституціиної структури економіки України не багато.
За визначенням Т. Веблена [2], якии є родоначальником інституціиного погляду
на формування і розвиток суспільних систем, соціально-економічні інститути – це
«звичні способи здіиснення процесу суспільного життя в її зв'язку з матеріальним
оточенням, в якому живе суспільство».
Сучасна інституціональна економіка бере витоки із зазначеного визначення. Так,
Д. Норт [3] писав, що: «... інститути – це правила гри в суспільстві або, більш формально,
створені людиною обмеження, які формують середовище людської взаємодії... Інститути
зменшують невизначеність шляхом створення структури у повсякденному житті».
Поняття «економічний інститут» включає конкретні форми організації
виробництва, обміну, розподілу и споживання, юридичні норми, що склалися, звичаї,
характер мислення економічних суб'єктів, правила поведінки, мотиви і стимули, втілені
в структурі та функціональні особливості інституціиної системи. Економічні інститути
складають інституціине середовище. До числа основних економічних інститутів
відноситься поняття власності.
Характер відносин і зв'язків між господарськими одиницями визначає інституціине середовище (з притаманними їи відносинами власності). Форма і характер відносин
між господарюючими суб'єктами формують інституціинии устріи, якии О. Уільямсон
визначає як контрактне відношення, яке є також і структурою управління [4].
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Серед наибільш актуальних у дании час економічних завдань формування і трансформації інституціиної структури економіки з економічної точки зору необхідно виділити такі: 1. Визначення головних чинників і передумов, які визначають інституціину
структуру економіки; 2. Виявлення відмінностеи інституціиної структури в рамках
окремих секторів економіки та роль цих відмінностеи у розвитку економічної системи в
цілому; 3. Напрямки та шляхи трансформаціи інституціиної структури економіки в різних секторах; 4. Виявлення чітких алгоритмів формування, становлення, розвитку і
трансформації інституціиної структури економіки в різних секторах економіки; 5. Виявлення форм інституціиної структури економіки, які наикращим чином відповідають
завданням із забезпечення сталого розвитку і зростанню суспільного добробуту.
До прикладних завдань вивчення інституціональної структури економіки слід
віднести: 1. Пошук залежностеи зміни організаціиної структури економіки (галузі або
групи галузеи) при зміні факторів інституціиного середовища; 2. Виявлення динаміки
інституціиних перетворень – темпів, послідовності і відповідності різних етапів
перетворень на рівні окремих секторів економіки та економічної системи в цілому;
3. Вплив змін у часі форм і методів державного регулювання в тому чи іншому секторі
економіки на розвиток цих секторів; 4. Відповідність форм і методів державного впливу
на інституціині перетворення економіки в аспекті підвищення її ефективності,
стимулювання розвитку підприємств за мінливих економічних умов і обставин та ін.
Для аналізу впливу інституційної інфраструктури на ринкову конкуренцію в
житловому будівництві обрано показники, що характеризують розвиток інституційного
середовища окремого регіону (частка об’єднаних громад, які вже створено до загальної
планової кількості; частка об’єднаних громад, які планується створити до загальної
кількості; кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю;
запровадження інститутів старост; кількість фондів підтримки підприємництва, бізнесцентрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, індустріальних парків, лізингових центрів,
консультаційних і координаційних рад, інформаційно-консультативних установ, фондів
підтримки інвестиційної та інноваційно діяльності; кількість Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП); кількість проектів державно-приватного партнерства
(ДПП); об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевої влади; кількість громадських
об’єднань, у т.ч. створених за участю місцевих рад тощо).
Результуючим показником, який характеризує стан конкуренції окремого ринку,
обрано показник концентрації СR-3 (частка ринку, яку займають три найбільші за
обсягами зведення житла забудовники), які розраховано за методикою, наведеною у [16,
17, с. 80-86] за даними [1] (табл. 1).
Таблиця 1. Стан конкуренції на ринках житлового будівництва
різних регіонів України у 2019 р. [1, 5]
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська

CR-3
0,4
0,58
0,44
0,33
0,67
0,34
0,39
0,018
1
0,26
0,8

№ пп
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Область
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

CR-3
0,29
0,74
0,52
0,84
0,59
0,54
0,57
0,46
0,91
0,55
0,63
0,2

Авторські розрахунки (Два регіони (Луганська і Донецька обл.) виключено із
аналізу).
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Достатньо великий рівень конкуренції у м. Київ, Львівській, Одеській,
Житомирській обл. Серед аналізованих областей найменше компаній займається
будівництвом у Кировоградській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Черкаській
областях. Інші області мають помірний рівень концентрації та середній рівень
активності забудовників на ринках первинного житла. Для визначення впливу на рівень
конкуренції ринків первинного житла регіонів України обрано шість чинників, які
прямо чи опосередковано характеризують розвиток інституційного середовища:
Х1 – відсоток об’єднаних громад в їх загальній плановій кількості;
Х2 – кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю, одиниць;
Х3 – запровадження інституту старост, частка від плану;
Х4 – кількість фондів підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності;
Х5 – кількість центрів надання адміністративних послуг;
Х6 – об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевих органів влади.
Результуючим показником Y обрано показники CR-3.
Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції показує, що результуюча змінна має
наибільш тіснии зв'язок із факторами Х3 (r = -0,6277), Х6 (r = -0,306). З усіма іншими
чинниками зв’язок набагато слабшии.
Значення коефіцієнтів парної кореляції свідчать про те, що між факторами впливу
Х1- Х6 не існує тісного зв’язку, отже їх можна використовувати для створення моделі.
Таблиця 2. Матриця парних коефіцієнтів кореляції між факторами
Y
X1
X2
Х3
Х4
Х5
Х6

Y

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

1
0,225079
-0,62771
-0,20431
-0,11083
-0,30609
-0,23519

1
-0,20172
0,434318
0,046429
-0,28777
-0,17756

1
0,053882
-0,16919
0,199176
0,198094

1
-0,12158
0,11853
0,219337

1
0,088096
-0,26103

1
0,497165

1

Джерело: авторські розрахунки
Наступнии крок – побудова моделі для залежної змінної Y за допомогою функції
«Регресія» блоку «Аналіз даних» в Ехcel (табл. 3-5).
Отримане лініине рівняння множинної регресії:
Y = 0,631 + 0,401∙Х1 – 0,035∙Х2 – 0,384∙Х3 – 0,0008∙Х4 – 0,0007∙Х5 – 0,0016∙Х7 (1)
Таблиця 3. Результати регресійного аналізу
Регресійна статистика
Множиннии R
0,732088
R-квадрат
0,535953
Нормовании R-квадрат
0,361935
Стандартна похибка
0,189855
Спостережень
23

Джерело: авторські розрахунки
Таблиця 4. Результати дисперсійного аналізу
Регресія
Залишок
Усього

df
6
16
22

SS
0,66
0,576
1,242

MS
0,111013
0,036044

F
3,07987

Значимість F
0,033606

Джерело: авторські розрахунки
У створеному рівнянні, значення більшості факторів мають обернении зв'язок із
станом конкуренції на ринках, оскільки біля них наявні від’ємні регресіині коефіцієнти.
Тобто із збільшенням кожного із чинників Х2 – Х6 індекси ринкової концентрації
зменшуються, що є позитивним чинником для розвитку конкуренції на ринку. Тобто, зі
зростанням інституціиного забезпечення діяльності підприємств конкуренція на ринку
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має збільшуватись. Чинник Х1 – відсоток об’єднаних громад в їх загальніи плановіи
кількості має із результуючим показником прямии зв'язок.
Таблиця 5. Коефіцієнти рівняння
Ознака
Y
X1
X2
Х3
Х4
Х5
Х6

Коеф.
0,631
0,401
-0,035
-0,384
-0,0008
-0,0007
-0,0016

Станд. похибка
0,269
0,389
0,011
0,282
0,0006
0,0048
0,0048

t-стат
2,3407
1,0293
-3,3044
-1,3647
-1,4564
-0,1499
-0,3391

P-значення
0,032
0,318
0,0044
0,191
0,164
0,882
0,738

Нижні 95%
0,059
-0,425
-0,059
-0,982
-0,002
-0,01
-0,012

Верхні 95%
1,20
1,22
-0,01
0,212
0,0003
0,009
0,008

Джерело: авторські розрахунки
Тобто, чим більшою є частка об’єднаних територіальних громад у загальніи їх
кількості, тим меншою є конкуренція на ринках. Розраховании індекс кореляції
(множиннии R) становить 0,732 і показує тісноту зв'язку залежної змінної з включеними
в модель пояснюючими факторами – в даному випадку зв'язок помірнии. Коефіцієнт
детермінації (R2) становить 0,536 – отже, близько 53,6% варіаціи залежних змінних
враховані в моделі и обумовлені впливом включених у модель факторів. Статистична
значущість отриманого рівняння регресії оцінюється за допомогою критерію Фішера
[18]. Fрозр = 3,08 і Fтабл = 2,74 (довірча имовірність 0,05, при k1 = m = 6 і k2 = n – m – 1 = 23 –
6 – 1 = 16). Оскільки Fрозр > Fтабл, рівняння регресії слід визнати адекватним (статистично
значущим).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Виявлено, що однією з причин низької конкуренції на регіональних ринках житла
є недостатність інституціиного забезпечення розвитку житлового будівництва, наявність високих адміністративних, економічних, технічних, організаціиних бар'єрів входу
на ринок, що відображається насамперед у високому рівні трансакціиних витрат для
забудовників як у період входження на новии ринок, так і в періоди освоєння иого, і
подальшого функціонування на ринку.
Слід відзначити недостатність теоретичних і практичних напрацювань щодо розкриття сутності и особливостеи впливу інституціиного розвитку на рівень конкуренції
в будівництві. Однією з причин цього можна назвати наиперше недостатність інформації щодо розвитку інституціиного середовища в Україні, більшість якої з’явилась
можливість отримати із відкритих статистичних джерел тільки станом на кінець 2019 р.
Тому перспективами подальших досліджень може бути виявлення нових залежностеи,
які базуються на доповненому переліку факторів і щорічних спостереженнях динаміки
розвитку ринків.
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