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слабых сигналов. Отсюда вытекает объективная 

необходимость использования системы наблюде-

ния за состоянием внешней и внутренней среды 

предприятия, распознавания и прогнозирования 

возникновения сигналов, угрожающих финансо-

вой стабильности предприятия.
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Постановка проблеми. Фарфорово-фаянсова 

промисловість є невід’ємною ланкою народно-

го господарства України, лише за січень-липень 

2011 року було реалізовано керамічних виробів 

господарського, кухонного та сувенірного при-

значення на суму 1572, 7 млн. грн. [1]. Станом на 

2011 рік в Україні зареєстровано 33 підприємства з 

виробництва фарфорово-фаянсових виробів. Тре-

ба відзначити, що серед них є підприємства, які 

працюють на ринку фарфорово-фаянсової про-

дукції понад ста-двохсот років, такі як Васильків-

ський майоліковий завод, заснований у 1928 році, 

та Городницький фарфоровий завод, заснований 

у 1799 році. Українські підприємства, які спеціа-

лізуються на виробництві фарфорово-фаянсової 

продукції, мають широкий асортиментний ряд: 

від виробництва сувенірних керамічно-фарфоро-

вих виробів, посуду, скульптури, плиток до про-

мислово-будівельної керамічної продукції.

Однак на українському ринку відчутний 

знач ний брак вітчизняної продукції. Це пов’язано 

із непропорційним розподілом між реалізацією 

керамічної продукції вітчизняного виробника 

на внутрішньому ринку та її експортом. А також 
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нерівномірним розподілом між імпортом та екс-

портом фарфорово-фаянсових виробів. Проана-

лізувавши динаміку структури експорту-імпорту 

керамічних виробів, можна дійти висновку, що 

імпорт навпіл перевищує експорт фарфорово-ке-

рамічних товарів (рис. 1).

спеціалізацією якого є виробництво майолікової 

продукції. Конструктивно міні-заводи є модуля-

ми, узгодженими за продуктивністю та техноло-

гічним циклом (у залежності від якості сирови-

ни, доступності енергоресурсів тощо). Модульна 

конструкція дозволяє компонувати виробництва 

різної потужності, застосовувати різноманітні 

технології масоприготування, формування, су-

шіння, опалу. Раціональне використання площ та 

енергозберігаючі технології забезпечують швидку 

окупність підприємства.

Сама концепція міні-заводів є досить ак-

туальною та економічно вигідною, тому що до-

зволяє гнучко змінювати асортимент продукції 

та здійснювати безпосередній контроль процесу 

виробництва. Міні-заводи, які спеціалізуються 

на виробництві керамічно-фаянсових виробів, 

є комплексами, що складаються зі спеціально-

го технологічного обладнання, яке забезпечує 

отримання якісного напівфабрикату та готових 

виробів із застосуванням технологій пластично-

го формування виробів або шлікерного лиття у 

гіпсові форми.

Розглянемо проект майолікового міні-заводу 

виробничою потужністю 130000 тис. виробів на 

рік, з урахуванням реальних ринкових цін станом 

на 30.07.2011 року.

Фінансово-економічні показники з ураху-

ванням санітарно-гігієнічних та соціально-трудо-

вих норм наведено у таблицях 1–4.

Для визначення оптимального плану виготов-

лення майолікової продукції на міні-заводі побу-

дуємо оптимізаційну модель, тобто виробничу.

Необхідно визначити вхідні параметри (та-

блиця 5).

«Праця» розраховується як вартість витрат на 

робочу силу на одиницю продукції у грошовому 

еквіваленті.

Сумарний фонд заробітної плати розділимо 

на кількість робочих днів для визначення вартості 

1 робочого дня відносно робочої сили (табл. 1–2). 

493808,36/251 = 1967,4 (грн.).

Для визначення витрат робочої сили у гро-

шовому еквіваленті на одиницю готової продукції 

необхідно вартість робочого дня відносно робочої 

сили поділити на планову кількість виготовлених 

виробів на день:

вартість роб. сили на виготовлення одиниці:

а) сервізу 1967,4/200 10 (грн.)

б) одної скульптури 1967,4/56 35 (грн.)

в) однієї плитки 1967,4/256  8 (грн.)

«Сировина» визначається як вартість затрат на 

сировину на одинцю продукції у грошовому екві-

валенті. Суму затраченої сировини на рік поділимо 

на річний обсяг виготовленої продукції (тал. 3).

Сума річних затрат сировини, враховуючи 

технологію виробництва:

а) для виготовлення сервізів:

Рис. 1. Динаміка структури експорту-імпорту 

керамічних виробів у 2010 р.

За даними міністерства статистики Укра-

їни, імпорт посуду, столових приборів, кухон-

них, господарських та інших туалетних виробів 

з фарфору, статуеток та інших декоративних 

виробів з кераміки та фарфору перевищує екс-

портовану продукцію майже вдвічі, що має 

кількісне та вартісне відображення: у 2011 році 

експортовано 10155151,1 кг виробів вартіс-

тю 12797,9 тис. доларів США, а імпортовано 

21826451,6 кг виробів вартістю 38818,9 тис. дол. 

США. Це означає, що 26021,0 тис. доларів США 

могли потрапити до фінансових активів україн-

ських підприємств.

Аналіз структури експорту-імпорту кераміч-

них та фаянсово-фарфорових товарів за країнами 

світу свідчить, що основними імпортерами ке-

рамічно-фарфорових виробів в Україну є Китай, 

Польща та Німеччина. Аналіз вітчизняного рин-

ку вказує на те, що зарубіжні виробники пропо-

нують українському споживачеві продукцію, яку 

умовно можна класифікувати за двома ознаками: 

«дорога брендова» або «дешева неякісна». Також 

треба відзначити, що більшу частку ринку займає 

«дешева неякісна» продукція.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-

муванню теоретичних основ моделювання оцінки 

ефективності промислових підприємств присвя-

чена значна кількість досліджень таких вітчиз-

няних та зарубіжних вчених, як С. Бір [2], В. Віт-

лінський [3], Г. Лавінський [4] та інших. Однак 

сьогодні виникає потреба в практичній реалізації 

розроблених моделей. Тому вирішення питання 

щодо рентабельності та адекватності створення 

нових виробничих підприємств на українському 

ринку є дуже актуальним в сьогоднішніх умовах 

господарювання.

Метою статті є розкриття проблеми створен-

ня нових   підприємств малого та середнього біз-

несу і розробка економіко-математичної моделі 

оцінки ефективності майолікового міні-заводу.

Викладення основного матеріалу. Для вирішен-

ня означених проблем спроектуємо міні-завод, 
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Таблиця 1

Фінансові показники
№ Назва фінансового активу грн./рік
1 Сумарний фонд заробітної плати 493808,36
2 Сума затраченої сировини на рік на виробництво сервізів 211616,6 
3 Сума затраченої сировини на рік на виробництво скульптур 211616,6
4 Сума затраченої сировини на рік на виробництво плиток 224842
5 Сумарний річний фонд амортизації 10041
6 Річні затрати на електроенергію 760000

Таблиця 2

Нефінансові показники
№ Назва нефінансових активів
1 Кількість робочих днів 251 днів

2
Планова кількість виготовлених виробів на день 

(6 предметів сервізу: три чашки, три блюдця) 
200 шт.  33 компл.

3 Планова кількість виготовлених плиток на день 256 шт.
4 Планова кількість виготовлених скульптур на день 56 шт. 
5 Річний обсяг виготовлення сервізів 40000 шт.
6 Річний обсяг виготовлення скульптур 10000 шт.
7 Річний обсяг виготовлення плиток 50000 шт.

Таблиця 3

Основні матеріали
№ Найменування осн. метеріалів Ціна од./грн. Заг. вар., грн.
1 Шлікерний порошок 1170 84942
2 Глинавогнетривка (шамот пластичний) 1650 98175
3 Кварцевий пісок 158 80,6
4 Каолін 420 294
5 Борна кислота 30000 19500
6 Свинцевий гліт 60000 105600
7 Селітра калійна 24000 1200
8 Гіпс 1752 8725

Таблиця 4

Основні засоби

№
Найменування осн. зас. 

(технолог. обл. та трансп. засоби): 
К. од.

Первинна вар. (тис. грн.) Норма 

аморт. в %

Сума аморт.,

тис. грнЗа од. Всього 
1 Кульовий млин 2 2,4 48 15 7,2
2 Збірник мішалка М-250 1 18 18 15 2,7
3 Збірник мішалка М-950 2 48 96 15 14,4
4 Піч для фрити 1 50 50 15 7,5
5 Вібросито 2 5,9 11,8 15 1,77
6 Піч для випалу 1 м3 1 195,3 195,3 15 29295
7 Піч для випалу 2 м3 1 3165 316,5 15 47475
8 Суш. шафа для форм 1 м3 1 818,7 818,7 15 122,8
9 Гончарний круг 1 8,4 8,4 6 504

10 Ваги 1 2,5 2,5 15 375
11 Сума на обладнання 8283,7 123499

Таблиця 5

Вхідні параметри моделі

Вид ресурсу
Норма витрат на одиницю продукції за видами Запас ресурсів

Сервіз Скульптура Плитка
«Праця» 10 35 8 2000
«Сировина» 48 21 5 1300
«Устаткування» 10 38 8 1550
Ціна 800 2400 100

849442 + 80,6 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

211616,6 (грн./рік);

211616,6/40000  6 (грн.) — затрати на сирови-

ну для виготовлення однієї одиниці сервізу. 68 = 48 

(грн.) — затрати на сировину на весь сервіз з 8 од.;

б) скульптур, використовуючи технологію 

виробництва:

849442 + 80,6 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

211616,6 (грн./рік);

211616,6/10000  21 (грн.) — затрати на сиро-

вину для виготовлення однієї скульптури;

в) плитки:

98175 + 80 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

224842 (грн./рік);
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224842/50000  5 (грн.) — затрати на сировину 

для виготовлення однієї плитки.

«Устаткування» визначається, як вартість 

затрат на устаткування на одну одиницю про-

дукції (цей показник включає в себе: витрати 

на амортизацію, витрати на електроенергію 

та додаткові матеріали) у грошовому виразі. 

Тому, сумарний річний фонд амортизації необ-

хідно додати до річних затрат на електроенер-

гію. Затрати на електроенергію на одиницю 

асортиментного найменування розрахуємо, 

як суму витрат на освітлення і на обладнання: 

(10041 + 760000)/3 = 256680 (грн.).

Річна сума амортизації для кожного асорти-

ментного найменування та кінцева сума витрат 

складатиме:

а) сервізу:

7200 + 2700 + 14400 + 7500 + 1770 + 29295 + 

47475 + 12280 + 375 = 122995 (грн./рік)

122995 + 256680 = 379675 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції 379675/40 000 (кількість виготовлених оди-

ниць сервізу на рік)  10 (грн.).

б) скульптури:

7200 + 2700 + 14400 + 7500 + 1770 + 29295 + 

47475 + 12280 + 375 = 12295 (грн./рік).

122995 + 256680 = 379675 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції 379675/10000 (кількість виготовлених 

скульптур на рік)  38 (грн.).

в) плитки:

7200 + 2700 + 7500 + 8885 + 29295 + 47475 + 

12280 + 375 = 107710 (грн./рік). 

107710 + 256680 = 364390 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції необхідно: 379675/50000 (кількість виго-

товлених плиток на рік)  8 (грн.).

Отже, оптимізаційна модель планування ви-

робництва продукції буде мати вигляд:
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x
2
 — планує мий обсяг виготовлення скульптур;

x
3
 — планує мий обсяг виготовлення плитки.

Комп’ютерну модель для визначення опти-

мального плану виробництва майолікового міні- 

заводу побудуємо в Microsoft Excel (таблиця 6).

Таблиця 6

Модель визначення оптимального плану виробництва в MS Excel
 Сервіз Скульптура Плитка   

Ціна 800 2400 100   
V випуску 10,43990087 38,04213135 0   

сумма прибутку 8351,920 91301,11 0 99653,04  
ресурс 1 10 35 8 1435,874 2000
ресурс 2 48 21 5 1300 1300
ресурс 3 10 38 8 1550 1550

З економічної точки зору, це означає, що опти-

мальний план передбачає виготовлення 1-го виду 

продукції (сервізи) у кількості 10.44 (11) шт.; 2-го 

виду продукції (скульптура) 38.04 ( 38) шт.; 3-го 

виду продукції (плитка) виготовлення не передба-

чається. При цьому, максимальний прибуток буде 

складати 99653.04 грн. Отже, рентабельним буде 

виготовлення сервізів та скульптури. Всі ресурси 

будуть недефіцитними, тобто будуть залишатися у 

кількості 2000 од., 1300 од. і 1550 од. відповідно.

Для визначення інтервалів зміни ціни на 

продукцію, використаємо кінцеву симплекс-та-

блицю визначення оптимального плану вироб-

ництва [5] (табл. 7).

Таблиця 7

Кінцева симплекс-таблиця

Базис В x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

x
6

x
4

564.13 0 0 0.62 1 -0.0186 -0.91

x
1

10.44 1 0 0.0136 0 0.0235 -0.013

x
2

38.04 0 1 0.21 0 -0.0062 0.0297

F(X3) 99653.04 0 0 407.56 0 3.97 60.97

Позначимо через с
3 

величину зміни ціни на 

плитку.

с
3
 = 100 + с

3

j = (0*0,62) + (800*0,0136) + (2400*0,21) = 

407,56 – с
3

407,56 – с
3
  0

с
3
  407, 56

Це означає, що якщо ціна на плитку збіль-

шиться не більше ніж на 407,56 одиниць, то план 

виробництва залишиться без змін.

Розглянемо зміну ціни на рентабельну про-

дукцію:
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Розглянемо зміну ціни на сервіз.

Позначимо через с
1 
величину зміни ціни на 

сервіз. Отже, с
1
 — це коефіцієнт, на який ми мо-

жемо змінити ціну на сервіз.

х
3
 = (00,062) + (8000,0136) + (2400с

1
)0,21 – 

100 = 407,56 – 0,21с
1
.

х
5
 = (0(–0,0186)) + (8000,0235) + (2400с

1
) 

(–0,0062) – 0 = 3,97 – (–0,0062)с
1
.

х
6
 = (0(–0,91)) + (800(–0,013))+ (2400с

1
) 

0,0297 – 0 = 60,97 – 0,0297 – с
1
.

1

1

1

407,56 0,21 0

3,97 0,0062 0

60,97 0,0297 0

c

c

c

  
   
   

1

1

1

1940,7619

640,3226

2052,862

c

c

c

 

 

 

Отже, 3226,6401 c .

Наведені розрахунки показують, що ціна на 

рентабельну продукцію «сервіз» може бути збіль-

шена на 640,3226 грн. і при таких змінах план ви-

робництва залишиться без змін.

Розглянемо аналогічним чином зміни ціни 

на рентабельну продукцію «скульптура». Позна-

чимо через с
2 
величину зміни ціни на скульптуру, 

де с
2
 — це коефіцієнт, на який ми можемо зміни-

ти ціну на продукцію.

х
3
 = (00,062) + (800 + с

2
)0,0136 + (2400 

0,21) – 100 = 0,0136с
2
 + 414,88.

х
5
 = (0(–0,0186)) + (800 + с

2
)0,0235 + (2400 

(–0,0062)) – 0 = 0,0235с
2
 + 392.

х
6
 = (0(–0,91)) + (800 + с

2
)(–0,013) + (2400

0,0297) – 0 = –0,013с
2
 + 60,88.

c

c

c

2

2

2

0,0136 414,88 0;

0,0235 3,92 0;

0,013 60,88 0.

  


  
   

–166,8085  с
2 
 4863,08.

Розрахунок показує, що ціна на рентабель-

ну продукцію (скульптуру) може бути зменше-

на на (–166,8085 грн.) і збільшена на 4863,08 

грн.

Висновки. Проведене дослідження фар-

форово-фаянсової галузі на українському 

ринку надало можливість оцінити частку рин-

ку майолікового міні-заводу, визначитися з 

рентабельністю та адекватністю створення 

виробничого підприємства. Побудована еко-

номіко-математична модель та її аналіз ви-

значили рентабельну продукцію та кількість 

її виготовлення, статус ресурсів та інтервали 

можливих змін цін на продукцію, що виготов-

ляється. Орієнтуючись на ці дані, можна про-

вести оцінку конкурентів, розробити вироб-

ничу, маркетингову та управлінську стратегії 

розвитку міні-заводу на ринку фарфорово-

фаянсової продукції та визначитися з ринком 

збуту виробленої продукції.
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