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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІН НА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Анотація 
Вступ. Дослідження зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали сприяє прийняттю 

правильних управлінських рішень у майбутньому та є необхідною передумовою процесу 
ціноутворення в дорожній галузі. Динаміка цін на дорожньо-будівельні матеріали постійно 
змінюється та залежить від співвідношення попиту та пропозиції на внутрішньому ринку. Це 
важливий показник, адже він дозволяє проаналізувати рівень цін за певний період часу, зробити 
висновки та прогнозувати майбутні рівні цін і тенденції ринку дорожньо-будівельних матеріалів, 
отримати необхідну інформацію про конкурентне середовище. На сьогодні оцінка зміни цін 
дорожньо-будівельних матеріалів має практичне значення як для замовників, так і для підрядних 
підприємств, які виконують роботи на об’єктах дорожнього господарства, адже це дає змогу 
обирати постачальників з найбільш оптимальною ціновою пропозицією для свого регіону.

Проблематика. За ринкової економічної системи господарювання, яка притаманна 
більшості сучасних країн і світовій економіці загалом, ціна справляє великий вплив на національну 
та світову економіку та є складною економічною категорією, яка має велике значення для всіх 
учасників інвестиційного процесу. У статті розглядається динаміка змін цін на дорожньо-
будівельні матеріали та вироби, які використовуються на об’єктах дорожнього господарства. Ціни 
на ці матеріальні ресурси постійно змінюються під впливом різних економічних чинників та інших 
зовнішніх і внутрішніх факторів, тому динаміка зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали та 
вироби в умовах ринкової економіки вимагає глибокого їх дослідження і розуміння їх економічної 
сутності, а також визначення їх впливу на загальну вартість дорожніх об’єктів. 

Мета. Мета статті полягає в аналізі динаміки змін цін на дорожньо-будівельні матеріали 
в умовах сучасних ринкових відносин. З метою дотримання принципів здійснення закупівель, 
встановлених статтею 5 [1], зокрема максимальної економії та ефективності, проводяться 
дослідження з вивчення ситуації на ринку дорожньо-будівельних матеріалів, аналіз комерційних 
пропозицій постачальників та інших джерел інформації, а також динаміки їх змін за певний період 
часу. 

Матеріали та методи. Відслідковування динаміки цін на дорожньо-будівельні матеріали 
та вироби повинно виконуватися протягом всього періоду інвестиційного процесу, для всіх видів 
дорожніх робіт, що фінансуються за державні кошти. Проведення систематичного порівняння 
цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби за певний період часу дозволяє сформувати базу 
цін, використання якої в подальшому дає змогу обрати ціну на матеріал у того постачальника, яка 
при всіх рівних умовах (технічні характеристики, строки постачання матеріалів, обсяги тощо) є 
найменшою. Пріоритетом здійснення цього процесу є забезпечення належного рівня об’єктивності 
даних, своєчасність та актуальність опрацьованої інформації.

Результати. У роботі розкрито поняття динаміки цін, визначено його практичне значення 
та проведено аналіз зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби, що використовуються 
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при виконанні дорожніх робіт; виявлено причини, що вплинули на зміну цін, зроблено висновки та 
надано пропозиції щодо покращення ситуації на ринку дорожньо-будівельних матеріалів. 

Висновки. За допомогою аналізу цін є можливість виявити зміни в цінах на дорожньо-
будівельні матеріали, вироби та їх складові за певний період часу; визначити мінімальні, середні 
та максимальні рівні цін; приймати об’єктивні рішення про поточні ціни для врахування їх при 
складанні інвесторської кошторисної документації, складанні ціни пропозиції учасника процедури 
закупівлі (договірної ціни), а також для її уточнення при взаєморозрахунках за виконані роботи.

Ключові слова: динаміка цін, дорожньо-будівельні матеріали, моніторинг, ціна, 
ціноутворення. 

Вступ

Під час здійснення інвестиційного процесу, як замовниками, так і підрядниками мають 
завжди використовувати актуальні ціни на основні дорожньо-будівельні матеріали та вироби для 
раціонального використання бюджетних коштів. Ціни, процеси їх утворення та зміни є предметом 
статистичного дослідження, адже вони перебувають під впливом багатьох факторів і постійно 
змінюються на ринку дорожньо-будівельних матеріалів. Одним із інструментів дослідження 
цін на дорожньо-будівельні матеріали є динаміка цін, що є важливим економічним показником 
за допомогою якого можна оцінити зміни рівнів цін за будь-який період часу, провести оцінку 
співвідношення попиту та пропозиції та охарактеризувати як поточний, так і майбутній стан ринку 
дорожньо-будівельних матеріалів.

Мета й завдання роботи. Метою статті є дослідження динаміки змін цін на дорожньо-
будівельні матеріали та вироби, оцінка факторів, що впливають на зміну ціни та надання висновків 
і пропозицій щодо скорочення негативних факторів.

Основна частина

Відповідно до [2] ціна — виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару. Динаміка 
зміни цін на дорожньо-будівельні матеріали — це показник, який характеризує зміни у часі рівня цін 
на матеріальні ресурси, які закуповуються підрядними організаціями для здійснення будівельних 
робіт. Він є показником зміни вартості дорожньо-будівельних матеріалів постійної якості з 
відповідними характеристиками, які їм властиві, у певному періоді часу порівняно із іншими 
періодами часу (місяць, квартал, рік тощо). Ціни на матеріальні ресурси постійно змінюються під 
впливом різних факторів і для кожного окремого дорожньо-будівельного матеріалу ці фактори 
можуть відрізнятися. Динаміку цін на дорожньо-будівельні матеріали можна відобразити як 
грошовому та і у відсотковому вираженні до вартості за попередні періоди.

За допомогою динаміки зміни цін можна:
 – визначити зміну мінімальних, середніх і максимальних цін за певний період часу;
 – визначити рівень інфляції;
 – спрогнозувати вартість дорожньо-будівельних матеріалів у майбутньому періоді;
 – сформувати та наповнювати базу цін на дорожньо-будівельні матеріали та вироби;
 – проаналізувати фактори, що вплинули на зміну вартості конкретного дорожньо-

будівельного матеріалу чи виробу;
 – аналізувати регіональні рівні цін на дорожньо-будівельні матеріали.

Визначивши поняття динаміки цін та її значення, розглянемо динаміку зміни цін на прикладі 
найбільш поширеного дорожньо-будівельного матеріалу, який використовується при виконанні 
дорожніх робіт — щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (далі — ЩМАС). Для цього 
необхідно проаналізувати структуру вартості складових готової ЩМАС (рис. 1).
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Рисунок 1 — Структура вартості матеріалів, з яких складається ЩМАС

Отже, проаналізувавши структуру вартості матеріалів, що застосовуються при виробництві 
ЩМАС бачимо, що найбільший влив на кінцеву вартість готової ЩМАС мають такі дорожньо-
будівельні матеріали як бітум нафтовий дорожній та щебінь. 

Бітум нафтовий дорожній марки БНД 70/100.
В Україні основними постачальниками бітуму нафтового дорожнього марки БНД 70/100 є 

наступні підприємства: ПАТ «Укртатнафта», ТОВ  «Лібро Трейдінг», ТзОВ «Бінар», ТОВ «Арніка», 
ТОВ «Термінал – МК», ТОВ «Теплолюкс-Юг», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ПрАТ «Хмельницьке 
ШБУ-56», ТзОВ «ВВВ МОНТАЖ», ТзОВ «БІТЕКС», ТОВ ТК «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «Белойл 
Комодіті».

Проаналізуємо динаміку цін протягом 2021 року на бітум нафтовий дорожній марки 
БНД 70/100 як одного із основних складових ЩМАС (рис. 2).

Рисунок 2 — Динаміка цін на бітум нафтовий дорожній марки БНД 70/100 протягом 2021 року
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Згідно проведеного аналізу можна зробити наступні висновки — мінімальний рівень цін 
на бітум нафтовий дорожній марки БНД 70/100 із лютого по червень 2021 року зріс на 28 % із 
12 500,00 грн/т у лютому до 16 000,00 грн/т у червні. Із червня по липень 2021 року відбувся спад 
ціни на матеріал на 10,26 % із 16 000,00 грн/т у червні до 14 358,34 грн/т у липні. Із липня по 
грудень 2021 року відбулося зростання ціни на матеріал на 20,07 % із 14 358,34 грн/т у липні до 
17 240,00 грн/т у вересні, такий рівень ціни відслідковувався також у жовтні, листопаді та грудні 
2021 року. Якщо відслідкувати середній рівень цін на матеріал, то він зростав протягом всього 
аналізованого періоду і зріс із січня по грудень 2021 року на 29,54 % із 14 954,93 грн/т у січні 
до 19 373,14 грн/т у грудні 2021 року. Максимальний рівень цін на матеріал за період січень – 
березень зріс на 8,30 % з 17 614,33 грн/т у січні по 19 076,75 грн/т у березні. Із березня по травень 
відбулося незначне зменшення цін, на 1,93 % із 19 076,75 грн/т по 18 707,80 грн/т у травні. Із 
травня по липень відбулося зростання ціни на 7,06 % із 18707,80 грн/т у травні по 20 028,40 грн/т у 
липні. Із липня по вересень відбулося незначне зниження ціни, на 1,29 % із 20 028,40 грн/т у липні 
по 19 769,17 грн/т у вересні. Наступний період відзначився зростанням ціни на матеріал на 8,96 % 
із 19 769,17 грн/т у вересні до 21 540,00 грн/т у листопаді. 

Аналізуючи інформацію по ринку реалізації бітуму нафтового дорожнього марки БНД 70/100 
необхідно відмітити, що підприємства, які реалізують бітум нафтовий дорожній є лише виключно 
постачальниками готової продукції. Така особливість ринку відображається переважно високими 
цінами, оскільки така ціна має включати високі транспортні затрати, понесені на закордонний 
імпорт (а також ввізне мито), витрати на прибуток постачальників, а також на страхування ризиків 
та інші витрати. 

У зв’язку із виконанням державної програми «Велике будівництво» відбулося значне 
зростання темпів виконання дорожніх робіт, а оновлення дорожньої мережі досягло близько 
14 000 км автомобільних доріг, що становить понад 40 % основної мережі автомобільних доріг 
України [3]. Оскільки бітум є дорожнім матеріалом, який використовується для влаштування 
дорожніх покриттів це призвело до суттєвого зростання темпів його споживання. Якщо у 
2019 році рівень споживання бітуму становив — 670 тис. т, то у 2020 році — 1,100 млн т, із яких 
для потреб українського ринку українськими виробниками було виготовлено лише 300 тис. т 
бітуму на Кременчуцькому нафтопереробному заводі [4]. При цьому частка бітуму виробленого 
українськими нафтопереробними заводами склала близько 27,27 %, а його імпорт зріс до 72,73 %, 
а тому в більшій мірі наша країна є імпортозалежною від країн Європи. Формування ціни на бітум 
залежить від зміни світових цін на нафту, вартості транспортування від країн-експортерів та ставок 
ввізного мита.

Щебінь фракції 10-20 мм.
Найбільшим попитом на ринку України та сусідніх держав користується щебінь фракцій 

10-20 мм, який використовується для виробництва асфальтобетонний сумішей при здійсненні робіт 
з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг із високоякісним покриттям.

Основними підприємствами, які виробляють щебеневу продукцію в Україні є  
ТОВ «Демидівський граніт», ТОВ «Мокрянський кам’яний кар’єр №3», ТзОВ «Юнігран», 
ТОВ ТД «Кіровоградграніт», МПП «НАРА», ТОВ «Микитівський граніт», АТ «Гайворонський СК», 
ТОВ «СКВО», ТОВ «Вирівський кар’єр», ТОВ «Спецавтоінвест», ПАТ «Старокостянтинівський 
кар’єр», ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр», ТОВ «Автострада Трейд Груп», ПАТ 
«Рафалівський кар’єр», ПАТ «Івано-Долинський кар’єр» та інші.

Проаналізуємо інформацію щодо динаміки цін на щебінь фракції 10-20 мм та побудуємо 
графік мінімального, середнього та максимального рівня цін протягом 2021 року (рис. 3).
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Рисунок 3 — Динаміка цін на щебінь фракції 10-20 мм протягом 2021 року

Згідно з проведеним аналізом цін на щебінь фракції 10-20 мм можна зробити такі 
висновки — мінімальний рівень цін на дорожньо-будівельний матеріал зростав протягом всього 
аналізованого періоду і зріс із січня по жовтень 2021 року на 11,51 % із 283,80 грн/м3 у січні до 
316,47 грн/м3 у жовтні, такий рівень ціни відслідковувався також у листопаді та грудні 2021 року. 
Середній рівень цін — із січня по березень 2021 року рівень ціни знизився на 1,09 % із 527,68 грн/м3 

у січні до 521,91 грн/м3 у березні. Із березня по листопад 2021 року відбулося зростання рівня ціни 
на 25,61 % із 521,91 грн/м3 у березні до 655,57 грн/м3 у листопаді. За період з листопада по грудень 
2021 року спостерігалось невелике зниження рівня ціни на 1,29 % із 655,57 грн/м3 у листопаді 
до 647,09 грн/м3 у грудні. Максимальний рівень ціни протягом аналізованого періоду тримався на 
одному рівні та становив 1 044,07 грн/м3.

Зростання середньої ціни на щебінь зумовлено відсутністю кар’єрів у місцях виконання 
робіт та зростанням тарифів на транспортування матеріалу як автомобільним, так і залізничним 
транспортом, при цьому вартість транспортних витрат сягала до 50 % вартості матеріалу.

Щебенево-мастикова асфальтобетонна суміш.
Відповідно до [5] ЩМАС — суміш мінеральних матеріалів (щебеню, піску і мінерального 

порошку), стабілізуючої добавки та бітуму, віддозованих в заданих співвідношеннях і перемішаних 
в нагрітому стані. Сукупність переваг ЩМАС перед іншими видами асфальтобетонних сумішей 
дозволяють істотно збільшити міжремонтні строки дорожнього покриття, підвищити комфорт, 
якість і безпеку руху на автомобільних дорогах. Застосування ЩМАС є економічно вигідним і 
виправданим, а строк експлуатації дорожнього одягу у 2-3 рази вище, ніж в інших аналогічних 
покриттів, що знижує експлуатаційні витрати на утримання автомобільних доріг.

Виробництво ЩМАС приблизно на 30-40 % дорожче за звичайну асфальтобетонної суміші  
типу «А». Більш висока вартість ЩМАС обумовлена використанням більшої кількості бітумного 
в’яжучого і щебеню вищої якості, а також застосуванням високовартісних стабілізуючих добавок, 
що в більшості своїй імпортні.

В Україні основними постачальниками ЩМАС є наступні підприємства: 
ТОВ «СП Автострада», ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС», ТзОВ «ВІТА КОНСТРАКШН», 
ТОВ «Леман-Бетон», ТОВ «Норд Трек», ТОВ «Гелікон Груп», ТОВ «Шляховик-97», ТОВ «Дорбуд 
ЛТД», ТОВ «Спецавтоінвест» тощо.
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Розглянемо динаміку цін на ЩМАС протягом 2021 року (рис. 4).

Рисунок 4 — Динаміка цін на ЩМАС протягом 2021 року

Провівши аналіз цін на ЩМАС протягом 2021 року бачимо, що на мінімальному рівні цін 
за період із січня по березень 2021 року відбулося зниження ціни на 11,10 % із 3 284,65 грн/т у січні 
до 2 920,00 грн/т у березні. Далі спостерігається поступове зростання ціни протягом періоду із 
березня по грудень 2021 року, воно становить 12,60 % із 2 920,00 грн/т у березні до 3 288,00 грн/т у 
грудні. Середній рівень цін із січня по травень 2021 мав незначні коливання в сторону зменшення, а 
за період із травня по грудень 2021 року він зріс на 7,17 % із 3 668,75 грн/т у травні до 3 931,65 грн/т 
у грудні. Максимальний рівень ціни на ЩМАС зростав протягом всього аналізованого періоду та 
за період із січня по грудень 2021 року зріс на 20,27 % із 3 935,00 грн/т у січні до 4 732,79 грн/т у 
грудні. 

Зростання ціни на готову ЩМАС зумовлене:
‒ високими темпами зростання цін на нафтопродукти, зокрема на бітум, що 

спричинені зростанням світових цін на нафту; 
‒ зростанням цін на щебеневу продукцію;
‒ підвищенню вартості витрат на транспортування;
‒ збільшенню вартості всіх супутніх витрат при приготуванні суміші.
На основі проведеного аналізу цін на ЩМАС, бітум нафтовий дорожній марки БНД 70/100 

та щебеню побудуємо графік їх середніх цін за період 2021 року, на якому наглядно відслідковується 
пропорційна залежність зміни ціни на ЩМАС від змін цін на дорожньо-будівельні матеріали, що 
використовуються при її виготовленні (рис. 5).

Отже, проаналізувавши графік на рис. 5 бачимо, що разом зі зростанням цін на бітум 
нафтовий дорожній марки БНД 70/100 та на щебінь фракції 10-20 мм відбувається також і одночасне 
зростання ціни на ЩМАС. Так, у період із квітня по травень 2021 року у зв’язку зі зміною ціни 
на бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 на 3,61 % ціна на ЩМАС зросла на 1,24 %. У період з 
липня по серпень 2021 року ціна на бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 зросла на 4,45 %, а ціна 
на ЩМАС при цьому зросла на 1,82 %. Також варто враховувати те, що за аналізований період 
змінилися ціни і на інші складові, що впливають на кінцеву вартість приготування ЩМАС.
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Рисунок 5 — Динаміка зміни середніх цін на ЩМАС, бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 
та щебінь фракції 10-20 мм протягом 2021 року

Висновки

Виконавши аналіз динаміки цін на ЩМАС можемо зробити висновок, що для покращення 
цінової ситуації на ринку нафтопродуктів в Україні необхідно вирішити низку питань:

 – створити умови та стимули для підвищення технологічного рівня і модернізації 
вітчизняних  нафтопереробних підприємств;

 – зменшити рівень залежності від імпортних постачань нафтопродуктів;
 – стимулювати нарощування в Україні видобутку нафти з метою збільшення власної 

ресурсної бази для нафтопереробки.
Сприяння держави у вирішенні всіх вищезазначених питань, допоможе збільшити 

виробництво нафтопродуктів в Україні, зокрема і бітуму, зменшити частку імпорту, та як наслідок, 
приведе до зменшення кінцевої вартості ЩМАС, що дозволить у цілому значно знизити рівень 
витрат на нове будівництво та ремонти доріг і значним чином економити державні кошти.
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ANALYSIS OF PRICE DYNAMICS FOR ROAD CONSTRUCTION MATERIALS 
AND PRODUCTS

Abstract  
Introduction. The study of changes in prices for road construction materials facilitates the 

adoption of the right management decisions in the future and is a necessary prerequisite for the pricing 
process in the road industry. The dynamics of prices for the road construction materials is constantly 
changing and depends on the ratio of supply and demands of the domestic market. This is an important 
indicator, as it allows analyzing the price level for a certain period of time, make conclusions and predict 
future price levels and trends in the road construction materials market, get the needed information about 
the competitive environment. Today, assessing changes in the price for road construction materials is of 
practical importance for both customers and contractors who carry out works on road facilities, because it 
allows them to choose the suppliers with the most optimal price offer for their region.

Problem statement. Under the market economic system, which is inherent in most modern 
countries and the world economy, price has a major impact on the national and world economy and is a 
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complex economic category that is of great importance to all participants in the investment process. This 
article examines the dynamics of changes in prices for road construction materials and products used at 
road facilities. Prices for these material resources are constantly changing under the influence of various 
economic factors and other external and internal factors, so the dynamics of changes in prices for road 
construction materials and products in a market economy requires the deep study and understanding of 
their economic essence as well as determination of their impact on the total cost of road facilities.

Purpose. The purpose of the article is to consider the dynamics of changes in prices for road 
construction materials in modern market relations. In order to comply with the principles of procurement 
established by Article 5 [1], in particular maximum economy and efficiency, researches are conducted 
for studying the situation on the market of road construction materials, analysis of commercial offers of 
suppliers and other sources of information, and the dynamics of their changes for the certain period of 
time. .

Materials and methods. Monitoring the dynamics of prices for road construction materials and 
products has to be performed during the entire investment process, for all types of road works financed 
at state expenses. Performing the systematic comparison of prices for road construction materials and 
products for a certain period of time allows to form a price base, the use of which then allows the selection 
of the material price from the supplier that, all things being equal (technical characteristics, delivery times, 
volumes etc.) is the lowest.  The priority of this process is to ensure the appropriate level of objectivity of 
data, timeliness and relevance of processed information.

Results. The study reveals the concept of dynamics of prices, determines its practical significance 
and analyzes the change in prices for road construction materials and products used in road works; the 
reasons that influenced the change in prices were identified, conclusions were made and proposals were 
presented to improve the situation on the market of road construction materials.

Conclusions. With the help of the dynamics of price changes studies, price changes of producers 
and suppliers of road construction materials and products can be investigated to be taken into account in 
the preparation of the investment estimates, the bid price of the participant in the procurement procedure 
(contract price), as well as for their clarification when settling mutual payments for the work performed.

Keywords: dynamics of prices, road construction materials, monitoring, price, pricing. 
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