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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ
ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ КАБЕЛЬНО>ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті досліджено сучасний стан кабельно^провідникової галузі, тенденції її розвитку.
Проаналізовано ефективні методи прогнозування продажів. Зроблено прогноз продажу продукції ЗАТ ПП
«Азовкабель» на 2011–2012 роки.
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Summary. In the examine article the current state of cable^conductor industry, trends in its. Also development
are the analysis of the effective methods of forecasting sales. Are done the forecast for sales enterprise «Azovkabel»
by private on 2011–2012 years is presented.
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Постановка проблеми. Кабельна промисловість
України в нинішній час являє собою сукупність ви�
робників кабельно�провідниковой продукції, що
конкурують між собою в основному за якістю про�
дукції та налагодженими взаємовигідними міжна�
родними зв’язками з підприємствами. При цьому
кабельна промисловість країни залишається фраг�
ментованою, без домінуючого лідера і з великою
кількістю компаній середнього розміру. В таких
умовах функціонування підприємств галузі край
необхідно проводити прогнозування динаміки про�
дажів кабельно�провідникової продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Робо�
та спирається на класичні і сучасні праці вітчиз�
няних і зарубіжних вчених — економістів та фа�
хівців�практиків, таких як: Юджин Брiгхем,
Е. А. Черниш, І. Є. Мойсеєнко, І. К. Бєляєвський,
С. А. Айвазян, Т. Г. Морозова та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз
динаміки продажів кабельно�провідникової про�
дукції підприємства ЗАТ ПП «Азовкабель» та
прогнозування обсягів продажу за допомогою
технічних методів.

Виклад основного матеріалу. Переважна бiль�
шiсть пiдприємств кабельно�провідникової галузі в
умовах функцiонування ринкової економiки досить
добре контролює власнi витрати та дотримується
фiнансової дисциплiни. Проте навiть повний кон�
троль керівництва за дiяльнiстю пiдприємств не дає
можливостi керувати найбiльш впливовим факто�
ром ефективностi дiяльностi пiдприємства — про�
дажами. Мабуть, саме лише часткова керованiсть та
непiдконтрольнiсть ринку однiй особi змушують
керівництво компанiї особливу увагу придiляти
продажам [1, c. 59]. Отже, тi фiрми, які безпосе�
редньо працюють з клiєнтами та здiйснюють про�
дажi, стають об’єктом ретельної уваги зi сторони
iншого керiвництва фiрми [2, c. 91].

Бiльш повною i як наслiдок методологiчно
правильною варто вважати ситуацiю, коли прогноз
мiстить значення, що виникають у випадку опти�

мiстичного, песимiстичного i найбiльш імовiрного
результатiв подiй. Важливим атрибутом такого
прогнозу є наявнiсть імовiрностей кожного з мож�
ливих варiантiв розвитку подiй (рис. 1).

Рис. 1. Графічна модель прогнозу обсягів продажу
підприємства з урахуванням імовірного результату

Як видно з наведеної вище графiчної моделi,
у процесi розробки прогнозу обсягiв продажiв
підприємства кабельно�провідникової галузі роз�
глядався оптимiстичний варiант результату подiй,
що передбачав 15 % прирiст обсягiв продажiв
компанiї у плановому роцi. Ймовiрнiсть такого
результату оцiнювалася величиною, позначеною
на моделi Рmax. Крiм того, прогноз мiстить ва�
рiант найбiльш імовiрного результату подiй, що
передбачає 5 % зростання обсягу продажiв з імо�
вірністю Рexpect. Також у прогнозi закладена
ймовірність вiдтворення продажiв базового року
i песимiстичний варiант, який передбачає 5 %
падiння рiвня продажiв фiрми у порiвняннi з
базовим роком. Імовiрний результат такої події
позначений Рmin.

Одне з найбiльш важливих питань у процесi
прогнозування продажів кабельно�провідникової
продукції стосується правильного вибору методу
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прогнозування. Розглянемо iснуючу на даний
момент практику використання актуальних
методiв прогнозування. Залежно вiд концептуаль�
них засад таких методiв їх подiляють на фун�
даментальнi та технiчнi [3, c. 171]. У деяких еко�
номiчних джерелах їх також називають суб’єктив�
ними та об’єктивними методами (рис. 2).

вітчизняного походження, при цьому внутрішні
ціни на кольорові метали жорстко прив’язані до
цін на Лондонській біржі металів.

У 2008–2009 рр. в Укаїні спостерігався висо�
кий ріст попиту на кабельні вироби. Володіючи ве�
ликими запасами вільних виробничих потужнос�
тей, українська кабельна промисловість виявила�
ся в стані відповідати цьому росту. Для кабельної
промисловості велике значення зіграло і те, що
ріст попиту не привів до збільшення імпорту.

Проведене дослідження показало, що в 2010 р.
припинилося уповільнення темпів росту випуску
кабельних виробів на підприємствах. Обсяг вироб�
ництва в 2010 р. збільшився в порівнянні з 2009 р.
за показником «кабельні вироби по вазі міді» на
10,9 % «по вазі металу» — на 8,7 % (різниця в тем�
пах розуміється більш високими темпами росту
споживання алюмінію в порівнянні з ростом спо�
живання міді на жилу кабельних виробів).

Це поліпшення розуміється, насамперед,
зростанням платоспроможного попиту на кабель
в Україні. Більш високі темпи росту кабельних
виробів у 2010 р. на підприємствах країни пози�
тивно вплинули на загальний ріст показника.
Іншою особливістю підсумків 2010 р. став ріст
обсягів випуску в 4 кварталі в порівнянні з 3
кварталом. Кількість виробників кабельно�про�
відникової продукції показано на рис. 3.

Рис. 2. Класифікація методів прогнозування

Фундаментальнi суб’єктивнi методи базуються
переважно на оцiнках експертами майбутнiх обсягiв
продажу підприємства та їх приросту. При цьому
експертами�оцiнювачами можуть виступати як
фокус�групи, що складаються з покупців кабельно�
провідникової продукції, так i групи продавцiв чи
менеджерiв підприємства [4, c. 68]. Практика дово�
дить, що актуальний для планування результат
можна отримати у випадку використання групи, яка
охоплюватиме всi вищеназванi категорiї.

На сьогодні, за даними існуючих джерел, стан
справ у кабельній промисловості характеризуєть�
ся наступними характеристиками:

— за останні роки спостерігається стабільний
ріст обсягу промислового виробництва в галузі;

— ряд великих кабельних заводів входять до
складу холдингів кольорової металургії, все
більше наближаючись за статусом до заводів з
обробки кольорових металів;

— збільшується обсяг закордонних інвес�
тицій у кабельну промисловість країни;

— провідні підприємства кабельної промис�
ловості України активно проводять модернізацію
виробництва, удосконалюють технологію, освою�
ють нові сучасні вироби;

— українська кабельна промисловість в ос�
новному забезпечує потреби вітчизняних спожи�
вачів КПП (кабельно�проводниковой продукції)
з асортименту та номенклатури;

— росте кількість середніх і дрібних приват�
них підприємств�виробників КПП;

— відбувається жорсткість конкуренції се�
ред виробників КПП, що впливає на ефектив�
ність галузі;

— сировина і матеріали, які використовують�
ся в кабельному виробництві, у більшій частині

Рис. 3. Кількість виробників кабельно^провідникової
продукції

З урахуванням частки українських підпри�
ємств у загальному обсязі випуску динаміка їхньо�
го виробництва визначила загальну тенденцію в
цілому. Ріст української економіки носив інер�
ційний характер і не завжди визначався структур�
ними змінами. У той же час у 2010 р. підвищили�
ся темпи обсягів виробництва промислової про�
дукції, і, що особливо важливо, для інвестиційно
орієнтованої кабельної промисловості — темпи
росту інвестицій в основний капітал.

Нині курс на укрупнення беруть не тільки ви�
робники кабельно�провідникової продукції, але і
найбільші постачальники кольорових металів, що
приходять до думки про об’єднання усього вироб�
ничого циклу. Основними споживачами внут�
рішнього ринку кольорових металів є саме вироб�
ники кабельно�провідниковой продукції.

Сьогодні вітчизняна кабельна промисловість
задовольняє потреби вітчизняного ринку з біль�
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шості позицій (рис. 4). Зокрема, кабельні заводи
України задовольняють попит на волоконно�оп�
тичний кабель, обмоточні проводи, з ізольованих
проводів, що самонесуть. Останні кілька років за�
гальний баланс імпорту�експорту кабельної і на�
півпровідникової продукції України покращився,
і загальний обсяг імпортних постачань на російсь�
кий ринок знаходився в проміжку 13–15 %.

комплектації транспортних засобів. Однак слід
зазначити, що, в порівнянні з показниками ана�
логічного періоду попереднього року, істотного
росту в даному сегменті не спостерігається, не�
зважаючи на значне збільшення обсягів випуску
автомобілів на території країни. Це зв’язано, на�
самперед, з тим фактом, що зборка транспортних
засобів здійснюється переважно на основі імпор�
тних комплектуючих.

Широкий асортимент надає можливості спе�
ціалізації, що обумовлює суттєві розбіжності у
техніко�економічних показниках діяльності окре�
мих підприємств галузі [5, c. 82]. Враховуючи
постійні зміни у кон’юнктурі та попиті, окремі
виробники відмовились від вузької спеціалізації,
яку практикували раніше та пропонують випуск
більшої кількості продукції для різних секторів
економіки. Інші підприємства надають перевагу
спеціалізації на одному або декількох видах спо�
рідненої продукції [6, c. 134]. Асортимент про�
дукції різних заводів в основному не перетинаєть�
ся, що надає можливість зайняти лідируючу по�
зицію щодо виробництва певних марок кабель�
ної продукції (таблиця 1).

Рис. 4. Темпи зростання обсягів виробництва КПП
у вартісному виразі

Як видно з поданих даних, лідируючу пози�
цію по обсягах виробництва в натуральних оди�
ницях виміру, посідають проводи, призначені для

Таблиця 1
Асортимент кабельно>провідникової продукції українських виробників

Нині потреби внутрішнього ринку практич�
но цілком покриваються за рахунок кабельно�
провідникової продукції вітчизняного виробниц�

тва. У зв’язку з цим, обсяги зовнішньої торгівлі
даною продукцією, у порівнянні з загальною
місткістю ринку, відносно невеликі [7, c. 69].
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Прогнозування на основі аналізу часових ря�
дів передбачає, що зміни в обсягах продажів, які
відбуваються можуть бути використані для визна�
чення цього показника в наступні періоди часу.

Для проведення прогнозу, по�перше, відок�
ремимо коефіцієнти рівняння тренду, які наведе�
но у таблиці 2.

Таблиця 2
Коефіцієнти рівняння тренду

Обчислюємо тренд по кварталах:

Рис. 5. Динаміка обсягів продажів ЗАТ
ПП «Азовкабель» з прогнозними даними

За результатами проведеного аналізу обчис�
лення тренду по кварталах наступних періодів
побудуємо графік динаміки обсягів продажу з
прогнозними даними, які на рисунку позначені
пунктирною лінією (рис. 5).

Висновки. Обсяги продажу більшості ком�
паній кабельної галузі показують більш значні
коливання, ніж ті, що представлені в даному
дослідженні. Вони збільшуються або зменшують�
ся в залежності від загальної ситуації в бізнесі,
рівня попиту на продукти, діяльності конкурентів
та інших факторів. Але за допомогою статистич�
них методів прогнозування можливо проводити
стратегічну політику розвитку підприємства.
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