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Дослідження діючих систем управління збутовою діяльністю 

вугледобувних підприємств України свідчать про їх невідповідність 

сучасним вимогам господарювання. У результаті цього спостерігаються 

недостатня адаптованість систем управління збутовою діяльністю 

підприємств до постійних змін і ризиків ринкового середовища через 

непередбачуваність кон’юнктури ринку та негнучкість до коливань попиту 

різних категорій споживачів вугільної продукції; недосконала система 

контрактної роботи підприємств зі споживачами внаслідок недостатнього 

врахування особливостей їх обслуговування.  

Перераховані недоліки обумовлюють зростання рівня витрат на 

організацію і здійснення процесів збутової діяльності вугледобувних 

підприємств. За даними Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, витрати на збут 1 т товарної вугільної продукції 

державних вугледобувних підприємств зросли за 2006–2015 рр. на 

71,4%, або з 5,39 до 9,24 грн. 

Отже, сучасні умови господарювання вугледобувних підприємств 

вимагають пошуку резервів підвищення ефективності їх функціонування, 

серед яких можна назвати вдосконалення організації збутової діяльності 

на основі формування збутових мереж. 

У зв’язку з цим у поданій науковій доповіді розкрито актуальну і 

своєчасну тему дослідження, мета якого полягає у  розвитку теоретичних 

і науково-методичних положень, розробці практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних 

підприємств в умовах нестабільності попиту. 

У науковій доповіді: 

– уточнено зміст поняття «збутова діяльність вугледобувного 

підприємства» з урахуванням особливостей його функціонування; 

– запропоновано модель контрактних взаємовідносин 

вугледобувного підприємства з різними категоріями споживачів; 
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– виявлено чинники, які впливають на організацію процесів збутової 

діяльності вугледобувних підприємств; 

– проаналізовано динаміку показників збутової діяльності 

вугледобувних підприємств; 

– виконано прогнози показників збутової діяльності вугледобувних 

підприємств з використанням різних методів прогнозування; 

– розроблено науково-методичне забезпечення вдосконалення 

системи управління збутовою діяльністю вугледобувних підприємств; 

– надано пропозиції щодо формування збутових мереж в умовах 

нестабільності попиту на вугілля; 

– досліджено питання інформаційного забезпечення організації 

збутової діяльності вугледобувних підприємств. 

 

ЗМІСТ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

Вступ 

1. Уточнення поняття «збутова діяльність вугледобувного 

підприємства». 

2. Модель контрактних взаємовідносин як складова збутової 

діяльності вугледобувного підприємства. 

3. Систематизація чинників, які впливають на організацію процесів 

збутової діяльності вугледобувних підприємств. 

4. Оцінка динаміки показників збутової діяльності вугледобувних 

підприємств. 

5. Методичний підхід до прогнозування показників збутової 

діяльності вугледобувних підприємств. 

6. Науково-методичне забезпечення вдосконалення системи 

управління збутовою діяльністю вугледобувного підприємства. 

7. Обґрунтування доцільності формування збутових мереж в 

умовах нестабільності попиту на вугілля. 

8. Підвищення ефективності організації збутової діяльності 

вугледобувних підприємств на основі інформаційно-комунікаційних і 

логістичних технологій. 
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