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СЛАЙД 1 

Метою дослідження є розвиток теоретичних і науково-методичних положень, 

розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації збутової  

діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту 
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уточнено зміст поняття «збутова діяльність вугледобувного підприємства» з урахуванням 

особливостей його функціонування;  

запропоновано модель контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства з 

різними категоріями споживачів;  

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. 



СЛАЙД 2 
Систематизація наукових підходів до визначення  

змісту категорії «збутова діяльність підприємства» 



 

 

СЛАЙД 3 
Алгоритм процесу обслуговування велико-  

та середньооптових споживачів вугільної продукції 



СЛАЙД 4 

Динаміка обсягу готової, товарної та реалізованої вугільної  

продукції державних підприємств, підпорядкованих  

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України 

Показники Роки 2015 р. до 

2006 р., % 2006 2015 

Обсяг готової вугільної продукції, тис. т 32146 15212 47,3 

Обсяг товарної вугільної продукції, тис. т 31620 15014 47,5 

Обсяг реалізованої вугільної продукції, тис. т 31759 13197 41,6 

 



 

 

СЛАЙД 5 
Динаміка обсягу залишку вугілля на складах  

вугледобувних та вуглепереробних підприємств України 

 

Роки 

Обсяг залишку вугілля  

на складах, тис. т 

Обсяг залишку вугілля, готового  

до відвантаження, тис. т 

2006 904,2 698,2 

2007 1188,8 682,3 

2008 2315,8 1236,4 

2009 1979,4 1086,2 

2010 2640,0 1638,1 

2011 2411,7 1653,4 

2012 2114,8 1335,6 

2013 1938,8 1398,0 

2014 1968,1 1463,3 

2015 1997,8 1531,6 

 



 

 

СЛАЙД 6 

Показники варіації обсягу готової, товарної  

та реалізованої вугільної продукції, залишків вугілля  

на ДП «Красноармійськвугілля» 

Показники Розрахункові показники 

xср., тис. т , тис. т V, % 

Обсяг готової вугільної продукції 527,0 207,9 39,4 

Обсяг товарної вугільної продукції 503,9 203,1 40,3 

Обсяг реалізованої вугільної продукції 521,6 186,8 35,8 

Обсяг залишків вугілля на складах 39,0 28,1 72,1 

 



СЛАЙД 7 

Динаміка обсягу витрат на збутову діяльність на 1 т товарної  

вугільної продукції у розрізі вугледобувних підприємств 

Вугледобувні 

підприємства 

Питомі витрати на збут  

на 1 т товарної вугільної 

продукції, грн 

Частка витрат на збут  

у собівартості товарної  

вугільної продукції, % 

2006 р. 2015 р. 2006 р. 2015 р. 

ДП «Красноармійськвугілля» 2,73 23,80 0,71 1,19 

ДП «Вугільна компанія 

«Краснолиманська» 

 

0,25 

 

74,38 

 

0,08 

 

10,56 

ДП «Селидіввугілля» 0,66 3,15 0,20 0,28 

ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» 1,85 8,05 0,58 0,68 

ПАТ «Шахтоуправління 

«Покровське» 

 

5,35 

 

0,82 

 

3,41 

 

0,16 

 



СЛАЙД 8 

Погрішність результатів розрахунку прогнозних значень 

обсягу реалізованої вугільної продукції прийнятими методами 

Методи прогнозування Показники 

Прогнозне значення обсягу 

реалізованої вугільної продукції  

на 2016 р., тис. т 

Погрішність 

розрахунку, % 

Екстраполяція тренду 11939,7 0,03 

Середній темп зростання 11970,0 0,06 

Авторегресія 12033,4 0,07 

Метод «наївних моделей» 11135,0 0,67 

Екстраполяція середньої 22300,0 17,66 

 



СЛАЙД 9 

Порівняльний аналіз результатів прогнозу обсягу 

реалізованої вугільної продукції з фактичними даними 

Методи прогнозування Показники 

Прогнозне 

значення, тис. т 

Фактичне 

значення, тис. т 

Відхилення 

абсолютне, 

тис. т 

у % 

Екстраполяція тренду 13159,8 13197,4 +37,6 +0,3 

Середній темп зростання 13119,2 13197,4 +78,2 +0,6 

Авторегресія 13290,0 13197,4 –92,6 –0,7 

Метод «наївних 

моделей» 

 

12313,4 

 

13197,4 

 

+884,0 

 

+7,2 

Екстраполяція середньої 23311,4 13197,4 –10114,0 –43,4 

 



СЛАЙД 10 

Прогнозні значення показників збутової діяльності  

державних вугледобувних підприємств на 2016 р. 

Показники Методи прогнозування 

1 2 3 

Обсяг видобутку вугілля, тис. т 18394,3 18528,4 18625,9 

Обсяг готової вугільної продукції, тис. т 13970,3 13997,7 13985,5 

Обсяг товарної вугільної продукції, тис. т 13793,4 13821,9 13808,4 

Обсяг реалізованої вугільної продукції, тис. т 11939,7 11970,0 12033,4 

Загальний обсяг залишків, тис. т 2085,3 2181,8 2028,0 

Обсяг залишків, готових до відвантаження, тис. т 1603,4 1671,3 1603,1 

Собівартість 1 т товарної вугільної продукції, грн 1925,0 1917,3 1843,2 

Ціна 1 т товарної вугільної продукції, грн 566,7 580,4 554,3 

Збитковість вуглевидобутку, % –70,6 –69,7 –69,9 

Витрати на збут 1 т товарної вугільної продукції, грн 9,6 9,8 8,9 

Питома вага витрат на збут у собівартості 1 т товарної 

вугільної продукції, % 

 

0,50 

 

0,51 

 

0,48 

 
Примітка: 1 – екстраполяція тренду; 2 – середній темп зростання; 3 – метод 

авторегресії. 



СЛАЙД 11 
Основні елементи поняття «система управління  

збутовою діяльністю вуглевидобувного підприємства» 



СЛАЙД 12 
Структурно-функціональна схема формування системи  

управління збутовою діяльністю вуглевидобувного підприємства 



СЛАЙД 13 Структурна схема формування системи управління 

збутовою діяльністю вуглевидобувного підприємства 


