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Методологія дослідження. Результати одержано на основі використання методів: регресії

та  середнього  темпу  зростання  –  при  розробці  прогнозів  показників  збутової  діяльності

вугледобувного підприємства; статистичних методів: коефіцієнту рангової кореляції Спірмена –

при  виявленні  кореляційного  зв’язку  між  собівартістю  та  ціною  1  т.  товарної  вугільної

продукції;  коефіцієнту  Фехнера  –  при  оцінці  тісноти  зв’язку  між  повною  собівартістю  та

витратами на організацію збутової діяльності.

Результати. Розроблено  прогнози  основних  показників  збутової  діяльності

вугледобувного підприємства з використанням методів регресії та середнього темпу зростання.

Розраховано  коефіцієнти  варіації  обсягів  видобутку  вугілля,  готової  товарної,  реалізованої

вугільної продукції, залишків вугілля на складах, а також собівартості, ціни та витрат на збут 1

т. товарної вугільної продукції. Виявлено кореляційний зв’язок між собівартістю та ціною 1 т.

товарної  вугільної  продукції  за  допомогою  коефіцієнту  рангової  кореляції  Спірмена.

Розраховано  коефіцієнт  Фехнера  для  оцінки  тісноти  зв’язку  між  повною  собівартістю  та

витратами на організацію збутової діяльності.

Новизна. На  основі  одержаних  результатів  прогнозування  визначено  напрями

вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувного підприємства.

Практична  значущість.   Результати  дослідження  можна  використовувати  при

обґрунтуванні  планів  збутової  діяльності  та  маркетингових  стратегічних  програм

вугледобувного підприємства.

Ключові  слова: вугледобувне  підприємство,  збутова  діяльність,  показники,  аналіз,
прогнозування, статистичні методи, збутова діяльність вугледобувного підприємства, показники
збутової діяльності підприємства, напрями вдосконалення збутової діяльності підприємства.  
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