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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Однією із найважливіших проблем, яку
зараз вирішують вітчизняні підприємства, є
недостатня ефективність організації
управління фінансовими ресурсами.
Особливо загострюється вона в умовах
нестабільності розвитку економіки. З огляду
на те що фінансові ресурси є основним
чинником економічного зростання,  постає
питання необхідності комплексної оцінки їх
обсягу та структури. Тому проблема
правильного і ефективного проведення
діагностики стану фінансового забезпечення
розвитку підприємства є актуальною в
сучасних умовах.

Незважаючи на значну кількість праць,
присвячених проблемі управління
фінансовими потоками підприємства,
відчутною є потреба методологічного
забезпечення проведення діагностики
ринкового середовища на предмет
забезпечення діяльності можливості збуту
продукції, яка виробляється підприємством.
Отже, спроможність підприємства досягнути
успіху на ринку, перш за все, залежить від
ефективності управління його збутової
політики. Необхідною складовою такої
роботи в умовах жорсткої ділової
конкуренції є достовірні та своєчасні дані,
які можна отримати в результаті проведення
комплексної діагностики оточуючого
зовнішнього та внутрішнього середовища
[1].

На сьогоднішній день використовують
різноманітні підходи до оцінки фінансового
забезпечення діяльності підприємства.
Діагностування фінансового стану та
забезпеченості фінансовими ресурсами
діяльності підприємства доцільно проводити у
таких формах:

оцінка діяльності підприємства, що
передбачає аналіз системи взаємопов’язаних
показників, які характеризують ефективність
діяльності з точки зору її відповідності
стратегічним цілям;

експрес-діагностика стану фінансового
забезпечення діяльності підприємства, яка

передбачає побудову та аналіз системи
взаємопов’язаних показників, що
характеризують загальний фінансовий стан
та структуру забезпеченості фінансовими
ресурсами діяльності підприємства;

моніторинг фінансових показників, що
передбачає поточну аналітичну діяльність та
контроль обмеженої кількості показників, які
характеризують результати фінансової діяль-
ності з метою визначення негативних
тенденцій у їх зміні та пошуку шляхів
вирішення;

рейтингова комплексна оцінка стану
підприємства [2, 3].

Дані діагностики ринкового оточення
підприємства дозволяють відображати
доцільність виробничої діяльності,
необхідність підвищення ліквідності та
фінансової стабільності підприємства [4, 5].
Тому для проведення такої діагностики
доцільно використовувати систему
взаємозалежних показників, які базуються на
даних маркетингових досліджень. Група
таких відносних показників дозволяє скласти
повне уявлення про доцільність виробництва
продукції, переорієнтування фінансової
стратегії підприємства, а також оптимізувати
сам процес управління підприємством.

Але, на жаль, деякі питання
планування маркетингової стратегії розвитку
підприємства в умовах кризи ще досі
залишаються відкритими. Тому метою статті
є розробка методичних положень щодо
аналізу тенденцій розвитку промислових
підприємств.

Надамо стислу характеристику ринку
цементу. У даний час імпорту цементу до
України практично не спостерігається. Але
ще до 2002 р. основним імпортером цієї
продукції була Росія. Проте введені квоти
обмежили ввезення на український ринок
більш ніж 160 тис. т/г цементу, що займає
не більше 1% внутрішнього споживання
українського ринку. До того ж зараз
вартість російського цементу вище, ніж
українського. Оптимальний варіант дій у
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таких умовах – відкриття власного
виробництва на території країни, що і
зробив російський холдинг "Євроцемент
груп". У травні 2005 р. він придбав
найбільший український цементний завод
"Балцем" у Харкові. Тепер "Євроцемент"
зможе контролювати п'яту частину
цементного ринку України. Установлені
потужності "Балцема" – понад 4 млн. т
цементу на рік. Зараз "Євроцемент" вже
володіє одним українським підприємством –
Краматорським цементним заводом
«Пушка», придбаним у квітні поточного
року. З урахуванням цих двох заводів

сукупні потужності "Євроцементу" в
Україні складають майже 4,6 млн. т.
Виробничі потужності всіх українських
цементних підприємств оцінюються на рівні
20 млн. т цементу на рік, а проводиться
близько 10 млн. т. Виходячи з цього можна
сказати, що "Євроцемент" став ключовим
гравцем не тільки російського, але і
українського цементних ринків. Вітчизняні
оператори відзначають, що конкурентна
обстановка на внутрішньому ринку дуже
напружена [6-8].

Розглянемо докладно ціни на цемент в
Україні з 1998 до 2009 р. за допомогою табл. 1.

Таблиця 1
Ціна за 1 т цементу в Україні, грн. [9]

Роки Ціна в грн. з ПДВ Ціна в грн. без ПДВ
1998 133,42 111,2
1999 168,25 140,2
2000 192,8 160,7
2001 231,83 193,19
2002 246 205
2003 246,9 205,5
2004 306,7 255,5
2005 308 256,7
2006 348,9 290,75
2007 445,19 371
2008 405,12 337,6
2009 388,64 323,87

Проаналізуємо темпи підвищення цін
на цемент в Україні. У цілому вартість однієї
тонни цементу по Україні з 1998 по 2009 р.
залежить від марки і території збуту і складає
від 133,42 до 445,19 грн./т, але у 2008 та
2009 рр. унаслідок фінансової кризи почала
суттєво знижуватись.

Падіння цін на цемент і різке зниження
його споживання пояснюється фінансовою

кризою, яка почалася у 2008 р. Її наслідком
стало суттєве скорочення капітальних
інвестицій у нове будівництво. У свою чергу
це призвело до обвалу ринку будівельних
матеріалів, основним з яких є цемент. У табл.
2 наведено показники споживання цементу
та  капітальних інвестицій у будівництво.

Таблиця 2
Показники споживання цементу та  капітальних інвестицій у будівництво [9]

Роки Споживання цементу, тис. т Капітальні інвестиції в будівництво, млн. грн.
2000 5300 2364,7
2001 5800 2475,9
2002 7200 2568,4
2003 8900 2977,5
2004 10600 4674,6
2005 12200 4929,0
2006 13700 6300,2
2007 14400 9000,7
2008 14100 8652,4
2009 13800 6380,8



Розглянемо на графіку кореляційну
залежність показників споживання цементу
від капітальних інвестицій у нове
будівництво.

Із проведеного кореляційного аналізу
можна зробити висновки, що виробництво

цементу в країні визначається обсягами
капітального будівництва. Спад
індивідуального та капітального будівництва
приходиться на кінець 2008 р., коли почалася
фінансова криза.

Рис. 1. Кореляційна залежність між споживанням цементу
та капітальними інвестиціями в будівництво, млн. грн. / тис. т

Надамо стислу характеристику ВАТ
"ДонЦемент", яке є одним з найбільших під-
приємств України. Підприємство має власну
сировинну базу. Як сировина для
виробництва цементу використовується
крейда і мергель об'єднаних кар'єрів, до
складу яких входять родовища мергелю
"Основне", крейди "Балка Широка" і
Карповський крейдо-мергельний кар'єр.
Балансові запаси сировини по всіх
родовищах складають: мергелю – 453 млн. т,
крейди – 155 млн. т, що забезпечує роботу
підприємства при повній потужності
протягом 120 років.

На підприємстві функціонують основні
і допоміжні цехи. Основними є: сировинний
цех; цех випалення; цех помолу цементу;
зберігання і упаковка цементу; вантаження
(транспортування);

Продукція ВАТ «ДонЦемент» завжди
відрізнялася високою якістю. На
підприємстві випускаються високоміцні
цементи марки 500. Уперше тут був
налагоджений випуск  сульфатостійкого
портландцементу, без особливої перебудови
технології і матеріальних витрат. Це стало

можливим завдяки унікальній сировинній
базі, що гарантує високу якість продукції.

Розглянемо докладніше виробництво
цементу на ВАТ «ДонЦемент» за допомогою
табл. 3.

Таблиця 3
Виробництво цементу на ВАТ

«Дон Цемент», тис. т
Роки Виробництво цементу, тис. т.
1990 400
1991 480
1992 503
1993 630
1994 420
1995 303
1996 210
1997 304
1998 400
1999 680
2000 101
2001 20
2002 30
2003 404
2004 860
2005 908
2006 1526

y = 0,4592x - 413,74
R² = 0,9083
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2007 1843
2008 1762
2009 1661

Як бачимо з таблиці, виробництво
цементу на ВАТ «ДонЦемент» з 1990 до
1994 р. поступово зростало від 400 до 630 тис.
т, потім починаючи з 1995 до 2001 р. різко
знизилося з 303 до 20 тис. т, а починаючи з
2002 р. почало різко зростати і вже у 2007 р.

досягло максимального значення 1843 тис. т.
Це безпосередньо пов'язано з тим, що
починаючи з 2003 р. підприємство запустило
у виробництво додаткову першу технологічну
лінію, а у 2006 р. – другу технологічну лінію.

Розглянемо графік, на якому наведено
виробництво цементу на ВАТ «ДонЦемент»
(рис. 2).

Рис. 2. Виробництво цементу на ВАТ «ДонЦемент», тис. т

Завдяки графіку можна зробити
висновок, що підприємство достатньо
стабільно втримує свої позиції на ринку
цементу України, за виключенням 2000, 2001
та 2002 рр., коли виробництво цементу
знизилося у зв'язку з припиненням
фінансування та зупинкою двох
технологічних ліній.

Для того щоб побачити втрачені
можливості підприємства на ринку цементу
України, розглянемо виробництво цементу у
процентному співвідношенні на ВАТ
«ДонЦемент» та Україні в цілому за
допомогою табл. 4.

Таблиця 4
Виробництво цементу на ВАТ «ДонЦемент» і в Україні [9]

Роки "ДонЦемент", тис. т Україна, тис. т Україна, % "ДонЦемент", %
1990 400 22729 100 100
1991 480 21700 95,4 120
1992 503 20100 88,4 125,7
1993 630 15000 66 157,5
1994 420 11400 50,1 105
1995 303 7600 33,4 75,7
1996 210 5021 22 52,5
1997 304 5101 22,4 76
1998 400 5591 24,5 100
1999 680 5828 25,6 170
2000 101 5300 23,3 25,3
2001 20 5800 25,5 5
2002 30 7200 31,6 7,5
2003 404 8900 39,2 101
2004 860 10600 46,6 215
2005 908 12200 53,6 227
2006 1526 13700 60,2 381,5

y = -0,0329x5 + 329,14x4 - 1E+06x3 +
+ 3E+09x2 - 3E+12x + 1E+15

R2 = 0,9112
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2007 1843 14400 63,3 460,7
2008 1762 13950 61,3 440,5
2009 1661 13680 60,1 415,2

Із поданої таблиці можна зробити
висновок, що підприємство втратило
можливості на ринку цементу України у
2000, 2001 та 2002 рр., коли виробництво
цементу знизилося у зв'язку із припиненням
фінансування та зупинкою двох
технологічний ліній.

Із зазначених даних можна бачити
упущені можливості підприємства ВАТ
«Дон-Цемент» на українському ринку
цементу у 2000, 2001 та 2002 рр. Починаючи
з 2003 р. підприємство стабілізувало свій

стан на ринку. Виробництво цементу почало
різко підійматися угору. На цей час
підприємство вдало здійснює свою
діяльність та вдало функціонує як суб'єкт
хазяйнування, але спостерігається суттєвий
спад виробництва внаслідок фінансової
кризи з 2008 р.

Розглянемо темпи підвищення цін на
цемент по Україні і на ВАТ «ДонЦемент» у
процентному співвідношенні, для цього
розглянемо табл. 5.

Таблиця 5
Темпи підвищення цін на цемент по Україні і на ВАТ «ДонЦемент»

у процентному співвідношенні [9]
Ціна у грн. з ПДВ Коефіцієнт Ціна у %

Роки Україна «ДонЦемент» Україна «ДонЦемент»
1998 133,42 96,5 1,38 100 100
1999 168,25 100,45 1,67 126,1 104,09
2000 192,8 108,72 1,77 144,5 112,6
2001 231,83 126,72 1,82 173,7 131,3
2002 246,9 156,96 1,57 185 162,6
2003 246 161,72 1,52 184,3 167,5
2004 308 205,3 1,5 230,8 212,7
2005 306,7 225,2 1,36 229,8 233,3
2006 348,9 282,7 1,23 261,5 292,9
2007 445,19 475,2 0,93 333,6 492,4
2008 431,2 439,2 0,98 323,1 455,1
2009 351,6 362,5 0,96 263,5 375,6

Проаналізувавши наведені дані, можна
зробити висновок, що ціни на цемент
рівномірно росли і на ВАТ «ДонЦемент», і в
Україні в цілому з 2005 р. і у процентному
співвідношенні майже зрівнялися.

За допомогою проведеного аналізу
можна зробити такі висновки про діяльність
ВАТ «ДонЦемент»: виробництво цементу
порівняно з 1990 р. значно збільшилося. Ціни
на цемент на ВАТ «ДонЦемент» значно
відрізняються від середніх цін по Україні. У
цілому з 1998 до 2009 р. цемент подорожчав
у 4,9 раза, а тільки за передкризовий 2007 р.
цемент подорожчав на 60-100%.

За допомогою фінансового та
маркетингового аналізу можна зробити
висновок, що на промисловому підприємстві
ВАТ «ДонЦемент» починаючи з 2008 р.
спостерігалася нестабільна тенденція

стосовно деяких фінансових показників,
імовірно це безпосередньо пов’язано зі
світовою кризою, яка зачепила більшість
українських промислових підприємств.

У сучасних умовах господарювання всі
підприємства галузі опиняться у складних
умовах і безумовно скоротять випуск
продукції. На цьому етапі дуже важливо
виробити ефективну маркетингову стратегію,
що дозволить мінімізувати втрати внаслідок
фінансово-економічної кризи.

Серед найважливіших завдань, які
стоять у цих умовах перед підприємством,
такі:

1. Пов’язані з економією витрат
виробництва, які включають:

а) скорочення штатів підприємства,
перш за все за рахунок відділів, ефективність
функціонування яких не очевидна;



б) підвищення продуктивності праці за
рахунок введення ефективної системи
моральних і матеріальних стимулів.

2. Мобілізація коштів підприємства,
включаючи оптимізацію взаємодії з банками
і ліквідацію непрофільних активів.

3. Завдання, пов’язані з
удосконаленням асортиментної політики
підприємства. Ці завдання випливають із
того, що в результаті кризи може змінитися
не тільки величина попиту, але і його
структура.

4. Удосконалення цінової політики,
включаючи диференціацію цін при
впровадженні нової продукції, введення
системи знижок і заохочень для постійних
клієнтів при покупці певних кількостей
товару, зменшення ціни на цемент
незатребуваних марок.

5. Удосконалення маркетингової
політики комунікацій з метою максимальної
підтримки обсягу продажів цементу.
Моніторинг ринків, розгляд можливостей
підприємства виходу на зарубіжні ринки.

Останні три пункти є маркетинговими
проблемами і не можуть бути вирішені без
створення відділу маркетингу в
організаційній системі управління
підприємством.

Таким чином, можна сформувати
основні завдання відділу маркетингу на
підприємстві:

1) розробка короткострокової,
середньострокової і довгострокової стратегії
маркетингу і орієнтація працівників і
виробництва на виконання вимог споживачів
до продукції, що випускається;

2) дослідження споживчих
властивостей і продукції, що виробляється, і
вимог, що висуваються до неї покупцями;

3) дослідження чинників, визначальної
структури і динаміки споживчого попиту на
продукцію підприємства, кон’юнктури
ринку;

4) вивчення попиту на продукцію
підприємства і розробка короткострокових,
середньострокових і довгострокових
прогнозів потреби в продукції, що
випускається;

5) організація реклами і стимулювання
збуту продукції;

6) своєчасна підготовка й укладення
договорів на постачання готової продукції;

7) забезпечення виконання планів
постачання продукції в строк і за
номенклатурою; контроль за постачанням
продукції.

Висновки. Побудована кореляційна
модель дозволила з високим рівнем точності
встановити залежність введення в
експлуатацію загального житла та
виробництвом цементу. Із проведеного
кореляційного аналізу можна зробити
висновки, що найбільшою мірою показники
виробництва цементу збільшилися порівняно
з попередніми роками вдвічі, R2 = 0,903, R =
0,9. Споживання, а отже, і виробництво
цементу в країні визначається обсягами
капітального будівництва. Спад
індивідуального та капітального будівництва
неминуче призведе до різких спадів
виробництва і споживання обсягів цементу в
країні. За допомогою цієї моделі можна
спрогнозувати обсяги виробництва цементу
при різному очікуваному рівні будівництва.

Розроблено рекомендації щодо
вдосконалення маркетингової діяльності
промислового підприємства ВАТ
«ДонЦемент» та виконано оцінку
прогнозованого рівня ефективності після
вдосконалення маркетингової діяльності на
підприємстві.
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