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У статті виконано прогнозування основних показників збутової діяльності вугледобув-
ного підприємства з використанням методів регресії та середнього темпу зростання. Розра-
ховано коефіцієнти варіації обсягів видобутку вугілля, готової, товарної, реалізованої вугіль-
ної 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. Розра-
ховано коефіцієнт Фехнера для оцінки тісноти зв’язку між повною собівартістю та витрата-
ми на організацію збутової діяльності. 

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

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розви-
ток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та 
теплової енергетики» (номер державної реєстрації 0115U001638).  

Постановка проблеми. Одним з ефек-
тивних інструментів планування збутової 
діяльності вугледобувного підприємства є 
прогнозування. Використання даного ін-
струменту дозволяє приймати науково об-
ґрунтовані управлінські рішення при розроб-
ці планів відвантаження вугілля спожива-
чам, виробничих програм і стратегій по-
дальшого розвитку підприємств, виявляти 
резерви  підвищення  ефективності  організа-

ції збутової діяльності, оптимізувати матері-
альні, інформаційні та фінансові потоки. Це 
сприятиме поліпшенню якості сервісу, зрос-
танню рівня обслуговування різних катего-
рій споживачів, розширенню каналів збуту, 
скороченню витрат на організацію збутової 
діяльності та збільшенню обсягів реалізації 
вугільної продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Методичні питання прогнозування 
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показників діяльності промислових підпри-
ємств активно розглядаються вітчизняними 
вченими. Провідними науковцями визначе-
но підходи до розробки прогнозів різних ас-
пектів діяльності підприємств та запропоно-
вано стратегічні напрями їх подальшого роз-
витку [1–7]. 

Побудовано структуру моделі прогно-
зування прибутку, яка включає: формування 
системи факторних показників; побудову 
багатофакторної регресійної моделі; оціню-
вання параметрів моделі; оцінку адекват-
ності моделі; прогнозування прибутку на ос-
нові адекватної багатофакторної регресійної 
моделі (І. М. Сисоєва) [7, с.93]. 

На думку вчених, «модуль «Прогнозу-
вання» АІС «ІТ-Підприємство», передбачає 
можливість контролю, аналізу та коригу-
вання таких характеристик економічної ді-
яльності як прибуток, обсяги продажів, ви-
трати сировини, річний обіг грошових засо-
бів тощо. Основним недоліком, при цьому, є 
використання методів, які основані лише на 
часових рядах (експоненційне згладжуван-
ня, проста регресія, метод ковзної середньої) 
та не передбачають побудову і дослідження 
багатофакторних моделей (рівняння мно-
жинної регресії)» (Є. В. Крикавський, В. 
С. Волошин, І. Петецький) [8, с.120]. 

Запропоновано методичний підхід до 
управління ефективністю на основі прогно-
зування сценаріїв розвитку підприємств (Т. 
А. Говорушко, Н. І. Климаш) [9, с.137]. 

Враховуючи постійні коливання попи-
ту різних категорій споживачів вугільної 
продукції та чинники, які впливають на змі-
ну тенденцій попиту, існує необхідність 
прогнозування основних показників збуто-
вої діяльності. Це й обумовило вибір теми 
дослідження. 

Формулювання мети статті. Метою 
даної роботи є розробка прогнозів основних 
показників збутової діяльності вугледобув-
ного підприємства з використанням методів 
регресії та середнього темпу зростання. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. При прогнозуванні слід здійснювати 
аналіз фактичних даних за минулі періоди з 
точки зору збутової діяльності, а саме: хто є 
споживачами вугледобувного підприємства; 
якими є обсяги відвантаження вугілля; як 
здійснювалися графіки відвантаження; які 

витрати на організацію збутової діяльності.  
Для одержання більш точних резуль-

татів розрахунків прогнози обсягів відван-
таження вугілля необхідно розробляти для 
кожної категорії споживачів вугільного під-
приємства, виходячи з таких принципів: по-
пит на вугілля є індивідуальним для кожної 
категорії споживачів; прогноз обсягів від-
вантаження вугілля залежить від можливих 
коливань попиту різних категорій спожива-
чів вугільного підприємства; найбільший 
вплив на динаміку загального обсягу відван-
таження вугілля мають коливання попиту 
велико- та середньооптових споживачів. 

При розробці прогнозів використову-
ються різні методи: неформальні (прогнозу-
вання з використанням вербальної та пись-
мової інформації), кількісні (проектування 
тренду, причинно-наслідкове моделювання), 
якісні методи (модель очікування спожива-
чів, метод експертних оцінок) тощо. 

У результаті попередніх наукових до-
сліджень виявлено, що методи регресії та се-
реднього темпу зростання мають ряд переваг, 
а саме більшу точність, обґрунтованість та 
оперативність проведення розрахунків; мен-
шу погрішність одержаних результатів; від-
сутність суб’єктивного чинника, який влас-
тивий методу експертних оцінок тощо. 

У зв’язку з цим у даній статті при про-
гнозуванні показників збутової діяльності 
вугледобувного підприємства (на прикладі 
ДП «Селидіввугілля») використано вище-
вказані методи. 

За розрахунками, у 2016 р. на вугледо-
бувному підприємстві спостерігатиметься 
тенденція скорочення обсягу видобутку ву-
гілля на 11,9% та збільшення обсягу готової 
вугільної продукції на 120,3% порівняно з 
2010 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Прогнозні значення обсягів видобутку ву-

гілля та готової вугільної продукції 
Роки Регресія Середній темп 

зростання 
1 2 1 2

2016 1191,8 1782,5 1228,1 1785,7
до 2010 р., 
% 88,1 220,3 90,8 220,7 
2017 1138,1 1822,1 1208,5 1828,5
до 2010 р., 
% 84,2 225,2 89,4 226,0 

Примітки: 1 – обсяг видобутку вугілля, тис. т; 
2 – обсяг готової вугільної продукції, тис. т.  
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Прогнозується, що обсяг товарної ву-
гільної продукції знизиться в 2016 р. порів-
няно з 2006 р. на 49,8%, а реалізованої ву-
гільної продукції – на 49,4% (табл. 2). 

Таблиця 2 
Прогнозні значення обсягів товарної  
та реалізованої вугільної продукції 

Роки Регресія Середній темп 
зростання 

1 2 1 2 
2016 701,0 705,9 737,8 734,9 
до 2006 р., 
% 50,2 50,6 52,9 52,7 
2017 624,7 635,9 692,1 689,4 
до 2006 р., 
% 44,8 45,6 49,6 49,4 

Примітки: 1 – товарна вугільна продукція, 
тис. т; 2 – реалізована вугільна продукція, тис. т.

У 2016 р. продовжуватиме спостеріга-
тися тенденція значного скорочення попиту 
на вугілля.  

У зв’язку з цим обсяг залишків вугілля 
на складах вугледобувного підприємства 
зросте за 2006–2016 рр. майже у 8,1 рази 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Прогнозні значення обсягу залишків вугілля 
на складах вугледобувного підприємства, 

тис. т. 

Роки Регресія Середній темп зрос-
тання 

2016 33,9 51,1 
2017 28,9 65,6 

На основі статистичних даних обсягів 
видобутку вугілля, готової, товарної та реа-
лізованої вугільної продукції, залишків ву-
гілля ДП «Селидіввугілля» розраховано ко-
ефіцієнти варіації цих показників (V) як від-
ношення середньоквадратичного відхилення 
( ) до середньої арифметичної величини по-
казника (xср.) (табл. 4). Чим більше значення 
коефіцієнта варіації, тим більша мінливість 
ознаки. Якщо коефіцієнт варіації менше 
33%, то така сукупність вважається одно-
рідною. 

За розрахунками, коефіцієнт варіації 
обсягу залишків вугілля на складах стано-
вить 61%, що майже в 2,7 рази перевищує 
значення коефіцієнта варіації обсягу видо-

бутку вугілля (22,4%) і в 2,2 рази більше 
значення коефіцієнтів варіації обсягів гото-
вої (27,4%) та реалізованої вугільної про-
дукції (27,5%). Це означає, що фактичні дані 
обсягів готової вугільної продукції, товарної 
та реалізованої вугільної продукції є одно-
рідними сукупностями, оскільки значення 
коефіцієнтів варіації цих показників менше 
33%. 

Таблиця 4 
Показники варіації обсягів видобутку вугіл-
ля, готової, товарної, реалізованої вугільної 

продукції та залишків вугілля  
на складах ДП «Селидіввугілля» 

Показники Розрахункові показники 
xср., тис. 

т 
, тис. т V, % 

Обсяг видобутку 
вугілля 

1554,1 348,6 22,4 

Обсяг готової вугі-
льної продукції 1320,0 362,0 27,4 
Обсяг товарної ву-
гільної продукції 1035,8 309,1 29,8 
Обсяг реалізованої 
вугільної продукції  1018,7 280,4 27,5 
Обсяг залишків 
вугілля 

41,5 25,3 61,0 

Фактичні дані залишків вугілля на 
складах ДП «Селидіввугілля» є неоднорід-
ною сукупністю, оскільки значення коефіці-
єнта значно перевищує нормативне значен-
ня 33%. Характерною ознакою цього показ-
ника є великий рівень мінливості та суттєві 
коливання, тобто спостерігається тенденція 
постійних змін кон’юнктури ринку вугілля. 
Відчутне збільшення та коливання обсягів 
залишків вугілля свідчать про погіршення 
стану вугільної галузі у сфері реалізації 
продукції. 

У 2016 р. рівень збитковості вуглеви-
добутку на підприємстві складатиме 41,9%, 
що на 28,3% більше порівняно з 2006 р. Со-
бівартість 1 т товарної вугільної продукції 
перевищуватиме ціну 1 т товарної вугільної 
продукції в 1,7 рази (у 2006 р. – в 1,2 рази) 
(табл. 5).  

За собівартістю та ціною 1 т товарної 
вугільної продукції ДП «Селидіввугілля» за 
коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена 
визначено тісноту (силу) і напрям кореля-
ційного зв’язку між цими показниками 
(табл. 6).
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Таблиця 5 
Прогнозні значення собівартості  

та ціни 1 тонни товарної вугільної продукції 
Показники Регресія Середній темп 

зростання 
2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 

Собівартість  
1 т товарної 
вугільної 
продукції, 
грн 

2226,4 2545,5 2375,8 2898,5 

Ціна 1 т то-
варної 
вугільної 
продукції, 
грн 

1293,6 1531,9 1270,5 1477,6 

Збитковість 
вуглевидо-
бутку, % 

–41,9 –39,8 –46,5 –49,0 

З використанням даних табл. 6 і за  

формулою 
2

2

6
1 ,

( 1)
d

r
N N

маємо r = 0,96. 

Отже, між собівартістю та ціною 1 т товар-
ної вугільної продукції наявна висока тісно-
та зв’язку (значення коефіцієнта кореляції 
Спірмена знаходиться в межах 0,7≤r≤1). При 
цьому знак «+» означає, що між показника-
ми існує прямий кореляційний зв'язок, тобто 
більшому значенню собівартості відповідає 
більше значення ціни 1 т товарної вугільної 
продукції. 

Таблиця 6  
Дані для розрахунку коефіцієнта  

рангової кореляції

Собівартість
1 т товарної 
вугільної 

продукції X, 
грн 

Ціна 1 т 
товарної 
вугільної 
продукції 

Y, грн      

До розрахунку коефіцієнта 
рангової кореляції  

ранги  різниця 
рангів 

d = x – y

квадрат 
різниці 
рангів

d 2 x y 

324,23 280,17 1 1 0 0 
445,73 328,95 2 2 0 0 
721,27 412,33 3 3 0 0 
911,32 477,17 4 5 –1 1 

1056,24 542,17 8 7 1 1 
1016,74 671,75 7 9 –2 4 
973,69 484,92 6 6 0 0 
937,17 438,39 5 4 1 1 

1884,97 650,58 9 8 –1 1 
1947,38 1092,42 10 10 0 0 
2226,40 1293,60 11 11 0 0 

Прогнозується, що повна собівартість 
вугледобувного підприємства у 2016 р. зрос-
те на 98,2%, а обсяг витрат на організацію 

збутової діяльності – на 102%. Частка ви-
трат на збут становитиме 0,17% повної собі-
вартості (табл. 7).  

Таблиця 7 
Прогнозні значення повної  

собівартості та витрат на організацію збуто-
вої діяльності 

Показники Регресія Середній темп 
зростання 

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 
Повна собі-
вартість,  
млн грн 

1676,0 1820,0 1741,0 1963,8 

Витрати на 
збут, млн грн 

2,93 2,76 3,62 4,22 

Частка ви-
трат  
на збут  
у повній со-
бівартості, % 

0,17 0,15 0,21 0,21 

За 2010–2016 рр. питомі витрати на 
збут 1 т товарної та реалізованої вугільної 
продукції збільшаться в 2,2 рази (табл. 8). 

Таблиця 8 
Прогнозні значення питомих витрат  

на збут 1 т товарної та реалізованої вугіль-
ної продукції 

Показники Регресія Середній темп 
зростання 

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 
Витрати на 
збут 1 т това-
рної вугільної 
продукції, грн

4,05 4,16 4,61 5,37 

Витрати на 
збут 1 т реалі-
зованої вугі-
льної продук-
ції, грн 

4,06 4,16 4,61 5,37 

На основі фактичних даних собівар-
тості, ціни та витрат на збут 1 т товарної ву-
гільної продукції розраховано коефіцієнти 
варіації цих показників. Як показують роз-
рахунки, коефіцієнт варіації собівартості 1 т 
товарної вугільної продукції становить 
52,3%, що майже в 1,4 рази перевищує зна-
чення коефіцієнта варіації витрат на збут 1 т 
товарної вугільної продукції (36,9%) і в 1,1 
рази більше значення коефіцієнта варіації 
ціни 1 т товарної вугільної продукції 
(49,7%).  

Це означає, що фактичні дані собівар-
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тості 1 т товарної вугільної продукції є не-
однорідною сукупністю, оскільки значення 
коефіцієнта перевищує нормативне значен-
ня 33%. Характерною особливістю цього 
показника є високий рівень мінливості і сут-
тєві коливання, тобто спостерігається тен-
денція постійних змін структури собівартос-
ті. Відчутне збільшення і коливання собіва-
ртості порівняно з ціною 1 т товарної вугі-
льної продукції свідчать про загострення 
стану галузі у зв'язку із зростанням рівня 
збитковості вуглевидобутку (табл. 9). 

Таблиця 9 
Показники варіації собівартості, ціни  

та витрат на збут 1 т товарної вугільної про-
дукції ДП «Селидіввугілля» 

Показники Розрахункові показники 
xср.,  
тис. т 

, тис. т V, % 

Собівартість 1 т 
товарної вугільної 
продукції  

1131,38  591,79 52,31 

Ціна 1 т товарної 
вугільної продукції  606,59 301,44 49,69 
Витрати на збут  
1 т товарної вугіль-
ної продукції  

3,50 1,29 36,86 

На основі розрахунку коефіцієнта Фех-
нера (застосовується для оцінки тісноти 
зв'язку шляхом порівняння знаків відхилень 
значень результативного і факторного ознак 
від їх середнього значення) визначено наяв-
ність і напрямок кореляційного зв'язку між 
повною собівартістю та витратами на орга-
нізацію збутової діяльності (табл. 10).  

Таблиця 10 
Дані для розрахунку коефіцієнта Фехнера 
Повна 
собівар-
тість X, 
млн. грн. 

Витрати 
на збут Y, 
млн. грн. 

Різниця до 
середньої 

величини (+ –)

Збіг (a),  
розбіж-
ність (b) 
знаків для 

X 
для Y 

845,59 1,45 – – a 
1193,29 2,08 – – a 
1345,22 4,32 – + b 
1559,22 6,65 + + a 
1422,32 4,31 + + a 
1543,44 3,11 + – b 
1676,0 2,93 + – b 
Хср = 

1369,30 
Хср =3,55 

З використанням даних табл. 10 і за 

формулою 
ba
ba

k  маємо 0k . Це 

означає, що знаки всіх відхилень збігаються. 
Розбіжність знаків за обома ознаками свід-
чить про узгоджену варіацію. 

У структурі витрат на організацію збу-
тової діяльності частка витрат на послуги 
вантажно-транспортного управління склада-
тиме в 2016 р. 81,7%, витрат на оплату заліз-
ничної дороги – 0,6%, інших витрат на збут 
– 3,4%. 

При цьому прогнозується, що питома 
вага витрат на послуги вантажно-
транспортного управління збільшиться в 
2016 р. порівняно з 2010 р. на 69,2%, а ви-
трат на оплату послуг залізничної дороги, 
навпаки, зменшаться на 0,4% (табл. 11). 

Таблиця 11 
Прогнозні значення структури витрат  

на організацію збутової діяльності вугледо-
бувного підприємства 

Показники Регресія Середній темп 
зростання 

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 
Витрати на пос-
луги вантажно-
транспортного 
управління, тис. 
грн. 

2392,7 2496,8 3811,0 6333,8 

Витрати на 
оплату послуг 
залізничної до-
роги,  
тис. грн.  

16,5 14,7 19,1 19,9 

Інші витрати на 
збут,  
тис. грн. 

99,8 108,5 103,7 117,2 

Висновки. Отже, прогнозування пока-
зників збутової діяльності ДП «Селидівву-
гілля» дозволяє приймати науково обґрун-
товані рішення з метою ефективного управ-
ління вугледобувним підприємством шля-
хом скорочення витрат на збут,  удоскона-
лення процесів обслуговування різних кате-
горій споживачів і впровадження нових 
схем реалізації вугільної продукції. 

Визначено напрями вдосконалення ор-
ганізації збутової діяльності вугледобувного 
підприємства в умовах нестабільного попи-
ту на вугілля з використанням сучасних ін-
формаційних технологій, серед яких основні 
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такі:  
– проведення маркетингових дослі-

джень з метою аналізу кон’юнктури ринку 
вугільної продукції;  

– пошук нових сегментів ринку збуту
вугілля;  

– удосконалення організації дистрибу-
ції на основі впровадження сучасних інфор-
маційних технологій DRP та DRPII;  

– розробка методики вибору ефектив-
них каналів збуту на основі спеціального 
програмного забезпечення для здійснення 
розрахунків за допомогою економіко-
математичних методів;  

– розробка методів обліку запасів із за-
стосуванням програмного забезпечення та 
систем електронного документообігу для 
ефективного управління запасами; 

– удосконалення процесів обслугову-
вання різних категорій споживачів вугільно-
го підприємства на основі здійснення елект-
ронної торгівлі шляхом впровадження інфо-
рмаційної системи CRM (управління взає-
мовідносинами з клієнтами); 

– застосування автоматизованої оброб-
ки документів для оформлення процесу тра-
нспортування вантажів;  

– укладання довгострокових договорів
на поставку вугільної продукції, у яких має 
бути зазначено про стягнення штрафних са-
нкцій у випадку відмови від замовлення на 
поставку. 

Пропонується формування лінійно-
функціональної організаційної структури 
управління збутовою діяльністю на прикладі 
вугільного об’єднання (ДП «Селидіввугіл-
ля»). До переваг такої організаційної струк-
тури можна віднести: координація та регу-
лювання процесів збутової діяльності відбу-
вається за принципами чіткого ієрархічного 
підпорядкування та спеціалізації діяльності 
функціональних керівників відділів; здій-
снення необхідного контролю за виконанням 
планових завдань кожного працівника; сти-
мулювання ініціатив у працівників нижчого 
рівня; скоординованість функціональних дій 
між відділами підприємства; зменшення кіль-
кості рівнів управління, відсутність дуб-
лювання при організації процесів збутової 
діяльності,  що сприятиме скороченню адмі-

ністративних витрат на збут; оперативність 
підготовки та прийняття управлінських рі-
шень; зменшення часу на обробку інформа-
ції; гнучкість до постійних змін у ринковому 
середовищі та вимог господарювання. 

У подальших наукових дослідженнях 
планується розробити методичний підхід до 
прогнозування показників збутової діяль-
ності вугледобувного підприємства. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ю. С. Залознова, д. э. н., ст. н. с., Институт экономики промышленности НАН Украины 
(Киев), Н. В. Трушкина, магистр экономики, Институт экономики промышленности НАН 

Украины (Киев) 

В статье выполнено прогнозирование основных показателей сбытовой деятельности уг-
ледобывающего предприятия с использованием методов регрессии и среднего темпа роста. 
Рассчитаны коэффициенты вариации объемов добычи угля, готовой товарной, реализован-
ной угольной продукции, остатков угля на складах, а также себестоимости, цены и затрат на 
сбыт 1 т товарной продукции. Выявлена корреляционная связь между себестоимостью и це-
ной 1 т товарной угольной продукции с помощью коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Рассчитан коэффициент Фехнера для оценки тесноты связи между полной себе-
стоимостью и затратами на организацию сбытовой деятельности. 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, сбытовая деятельность, показатели, 
анализ, прогнозирование, статистические методы, сбытовая деятельность угледобывающего 
предприятия, показатели сбытовой деятельности предприятия, направления совершенство-
вания сбытовой деятельности предприятия.

FORECASTING SALES PERFORMANCE FIGURES AT A COAL MINING   
ENTERPRISE

Yu. S. Zaloznova, D.E., Senior Scientific Researcher, Institute of the Economy of Industry of 
the NAS of Ukraine 

N.. V. rushkina, Master Student (Econ.), Institute of the Economy of Industry of the NAS of
Ukraine 

Forecasting of major sales performance at a coal company is made using regression methods 
and average growth rate. Coefficients of variation in coal production, the finished commodity, sales 
of coal products, coal residues in warehouses are calculated, as well as the cost price and the cost of 
sale of 1 ton of commercial products. 

The correlation between the cost and the price of 1 ton of salable coal production is found us-
ing Spearman's rank correlation coefficient. Fechner ratio is calculated to assess the closeness of the 
connection between the total cost and the cost of the organization of sales activities. 

Keywords: coal mining enterprise, sales activity, performance, analysis, forecasting, statistical 
methods, coal sales activities of a company, sales figures of a company, ways of improving sales 
activities company. 
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