
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Г.Т. Костромін 

 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

 

 

 

 

 

 

Кіровоград  

2007 рік



 2�  

УДК 338242(0758) 

 
 

Костромін Г.Т. Управління матеріальними ресурсами: 
навч. посіб. / Г. Т. Костромін. - Кiровоград: Імекс, 2007. - 
240 с. 

Робота видається згідно з Рішенням Вченої Ради 
Кіровоградського національного технічного університету 
(протокол № 7 від 26.03.2007 року) 

Рецензенти: 
 
 
 
 
 
 
 
Навчальний посібник покликаний допомогти всім, хто буде 
ним користуватися, надати представлення про суть 
матеріальних ресурсів, як основи матеріального 
виробництва, принципах, шляхах і методах управління ними 
в умовах ринкової економіки, а також вивчити и навчитися 
застосовувати економічно обґрунтуванні управлінські 
рішення по ефективному и раціональному використанню 
матеріальних ресурсів на підприємстві. 
Навчальний посібник написаний згідно вимог типових 
програм и призначений для студентів, аспірантів, викладачів 
вузів всіх рівнів, а також буде корисний для спеціалістів цієї 
сфери підприємств всіх форм власності. 
 
 
 
     Г.Т. Костромін 2007



 3�  

З М І С Т  
Вступ……………………………………………………………………7 

РОЗДІЛ 1. Предмет, мета та завдання курсу "Управління 
матеріальними ресурсами" 

1.1. Управління матеріальними ресурсами в загальній системі 
управління економікою………………………………………………..8 
1.2. Методи управління матеріальними ресурсами………………...10 
1.3. Предмет, і завдання науки "Управління матеріальними 
ресурсами"…………………………………………………………….13 

РОЗДІЛ 2. Сутність матеріальних ресурсів, як основи виробництва 

2.1. Загальне поняття матеріальних ресурсів……………………….16 
2.2 Класифікація матеріальних ресурсів……………...……………...….20 
2.3 Стандартизація, сертифікація та якість продукції виробничого 
призначення…………………………………………………………...27 

РОЗДІЛ 3. Система управління матеріальними ресурсами 

3.1. Суть системного управління матеріальними ресурсами……...33 
3.2. Принципи формування системи управління матеріальними 
ресурсами………………………………………………………………...36 
3.3. Елементи системного управління матеріальними ресурсами...37 
3.4. Організаційна структура органів управління матеріальними 
ресурсами………………………………………………………………...40 
3.5. Організаційно-правові документи формування системи 
управління матеріальними ресурсами………………………………45 

РОЗДІЛ 4. Ринок засобів виробництва як сфери товарно-грошового 
обігу 

4.1. Особливості процесу розподілу і обігу засобів виробництва в 
умовах ринкових відносин…………………………………………...47 
4.2. Сутність і функції ринку засобів виробництва………………...49 
4.3. Економічні умови функціонування ринку засобів 
виробництва…………………………………………………………..55 
4.4. Інфраструктура ринку засобів виробництва…………………...56 
4.5. Умови нормального функціонування ринку засобів 
виробництва…………………………………………………………..59 

РОЗДІЛ 5. Управління матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва 



 4�  

5.1. Роль і значення матеріально-технічного постачання в 
забезпеченні ритмічності виробництва……………………………..62 
5.2. Цілі управління матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва…………………………………………………………..65 
5.3. Функції управління матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва…………………………………………………………..67 
5.4. Сутність і організація процесу управління матеріально-
технічним забезпеченням виробництва …………………………….68 
5.5. Планування потреби у матеріальних ресурсах і розробка плану 
матеріально-технічного забезпечення виробництва……………….69 
5.6. Організаційна структура та завдання служби постачання 
підприємства………………………………………………………….74 
5.7. Організація постачання цехів матеріальними ресурсами……..78 
5.8. Аналіз виконання плану матеріально-технічного забезпечення 
підприємства………………………………………………………….83 

РОЗДІЛ 6. Організація і форми комерційних господарських зв'язків 
між підприємствами по закупівлі та постачанню матеріальних 
ресурсів  

6.1. Зміст та види господарських зв'язків між підприємствами…...87 
6.2. Вибір раціональних форм і методів постачання……………….90 
6.3. Вибір постачальника матеріальних ресурсів……………………….96 
6.4. Договірна-правова основа господарських зв'язків………….....97 
6.5.Роль та види торгових посередників на ринку засобів 
виробництва……………………………………………………...….101 
6.6. Організація контролю якості, кількості і приймання закуплених і 
поставлених на підприємство матеріальних ресурсів………………...104 
6.7. Прогресивні форми забезпечення споживачів матеріальними 
ресурсами……………………………………………………………….108 

РОЗДІЛ 7. Управління процесами  раціонального споживання 
матеріальних ресурсів 

7.1. Економічна сутність раціонального використання та економії 
матеріальних ресурсів………………………………………………111 
7.2. Управління процесами раціонального використання 
матеріальних ресурсів………………………………………………114 
7.3. Виробнича інфраструктура в системі управління матеріальними 
ресурсами…………………………….........................................................117 
7.4. Показники ефективності використання матеріальних 
ресурсів………………………………………………………………123 



 5�  

7.5. Шляхи удосконалення системи управління раціональним 
використанням матеріальних ресурсів……………………………131 

РОЗДІЛ 8. Основи нормування раціонального споживання 
матеріальних ресурсів 

8.1. Сутність нормування…………………………………………...140 
8.2. Принципи розробки норм……………………………………...144 
8.3. Склад і структура норм витрат………………………………...145 
8.4. Класифікація норм витрат……………………………………..147 
8.5. Вимоги, які пред'являють до норм…………………………….150 
8.6. Методи нормування раціонального споживання матеріальних 
ресурсів………………………………………………………………151 
8.7. Планування витрат матеріальних ресурсів за 
економіко-математичними методами……………………………….…156 

РОЗДІЛ 9 Збутова політика і організація комерційної діяльності зі 
збуту продукції виробничо-технічного призначення 

9.1. Економічна роль збуту продукції……………………………..…...159 
9.2. Сутність збутової політики підприємства…………………….165 
9.3. Маркетинг і збут у сучасних умовах. Формування ринку 
збуту………………………………………………………………….174 
9.4. Організаційна структура служби збуту готової продукції…..180 
9.5. Організація комерційної діяльності з збуту готової 
продукції……………………………………………………………..189 
9.6. Управління збутом готової продукції…………………………191 
9.7. Організація інформаційної роботи, сервісу та реклами 
продукції, яка виробляється………………………………………..199 

РОЗДІЛ 10 Організація оптової торгівлі засобами виробництва 

10.1. Сутність, зміст і економічні переваги оптової торгівлі 
засобами виробництва………………………………………………204 
10.2. Основні принципи і функції оптової торгівлі засобами 
виробництва…………………………………………………………207 
10.3. Організаційно-економічні умови і проблеми розвитку оптової 
торгівлі засобами виробництва…………………………………….210 

РОЗДІЛ 11. Управління виробничими запасами матеріальних 
ресурсів 

11.1. Сутність і класифікація виробничих запасів матеріальних 
ресурсів………………………………………………………………218 
11.2. Види виробничих запасів……………………………………..221 



 6�  

11.3. Методи визначення потреб виробничих запасів……………225 
11.4. Витрати, які пов'язані зі створенням і зберіганням виробничих 
запасів………………………………………………………………..228 
11.5. Контроль і управління виробничими запасами……………..229 

РОЗДІЛ 12. Застосування технічних засобів управління 
раціональним використанням матеріальних ресурсів 

12.1. Технічні засоби управління матеріальними ресурсами, їх 
класифікація…………………………………………………………242 
12.2. Призначення і принципи побудови автоматизованої системи 
управління матеріальними ресурсами……………………………..251 
12.3. Завдання, які вирішує АСН, і її зв’язок з іншими підсистемами 
АСУП і ОАСУ………………………………………………………254 
12.4. Порядок вирішення АСН конкретних завдань по ефективному 
управлінню матеріальними ресурсами……………………………257 

Завдання для практичного закріплення тем ...…………………….260 

Термінологічний словник…………………………………………..262 

Використана та рекомендована література………………………..267



 7�  

Вступ 
Становлення ринкових відносин в Україні обумовлює 

розширення прав підприємств різних форм власності і одночасно 
підвищує їх відповідальність за кінцеві результати роботи. 
Важливим резервом їх забезпечення є вдосконалення процесу 
закупівель і раціональне використання матеріальних ресурсів, 
питома вага яких в собівартості продукції, що випускається, досить 
високий і складає в різних галузях від 60 до 80 відсотків. 

Виявлення шляхів раціонального використання 
матеріальних ресурсів є найбільш актуальною проблемою, 
особливо на рівні підприємства. Тому якісне управління цим 
процесом є необхідною передумовою ритмічності виробництва, 
зниження собівартості продукції, випуску високоякісної продукції, 
її конкурентоспроможності та подальшого збуту. 

У пропонованому навчальному посібнику в 
систематизованому вигляді розкриті теоретичні і організаційно–
методичні основи діяльності по матеріально-технічному 
забезпеченню виробництва і збуту готовій продукції на 
підприємстві. Особлива увага приділена нормуванню і 
раціональному використанню матеріальних ресурсів в процесі 
виробництва продукції. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління 
матеріальними ресурсами» являється надання студентам потрібних 
знань для подальшій організації роботи по управлінню 
матеріальними ресурсами, формування у них навиків самостійного 
прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень по 
раціональному використанню матеріальних ресурсів на 
підприємстві. 

У пропонованому навчальному посібнику викладені 
основні теми дисципліни «Управління матеріальними ресурсами», 
які відповідають затвердженій програмі. 

Для найбільш широкого и всебічного освітлення основних 
проблем з основ управління матеріальними ресурсами на 
підприємстві, використані окремі положення робіт Макаренко 
М.В., Мартиненко Н.М, Осипова В.І. Крушильницький О.В., 
Смирнова К.А., Фасолхяка Н.Д. 

Навчальний посібник може бути використаний для 
студентів економічних та технічних спеціальностей, а також для 
спеціалістів служб постачання і збуту підприємств.
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РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ  
"УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ" 

 

1.1. Управління матеріальними ресурсами в загальній 

системі управління економікою 

1.2. Методи управління матеріальними ресурсами 

1.3. Предмет, і завдання науки "Управління матеріальними 

ресурсами" 
 

1.1. Управління матеріальними ресурсами в загальній 

системі управління економікою 
 

Однією із центральних проблем сучасної економічної реформи є 
формування ринку матеріальних ресурсів, перехід від централізованого  
їх розподілу до вільної торгівлі. Метою цього переходу є створення 
реальних передумов активного впливу ринку матеріальних ресурсів на 
їх виробників і споживачів, забезпечення динамічної відповідності до їх 
платоспроможного попиту, реалізувати вироблену ними продукцію, 
керуючись стратегією і тактикою своєї діяльності, законами та нормами 
ринкового товарного обігу. 

Управління матеріальними ресурсами розглядається через 
призму досягнення стратегічних цілей, підприємств, об'єднань і 
оптимізації їх основних оперативних процесів. Головним завданням 
управління економікою є досягнення максимальної пристосованості 
підприємств до ринкових умов, які постійно змінюються, із 
найменшими затратами, досягнення певних переваг порівняно з 
конкурентами. У вирішенні поставлених завдань важливе місце 
відводиться удосконаленню управління матеріальними ресурсами як 
складової частини управління економікою. 

Основними завданнями управління матеріальними ресурсами на 
рівні держави є: 

- забезпечення відповідності матеріальних та інформаційних 
потоків; 

- визначення стратегії та технології переміщення матеріальних 
ресурсів; 

- встановлення форм стандартизації упаковки; 

- розробка правових і економічних методів регулювання 
відтворення та використання матеріальних ресурсів; 

- проведення наукових досліджень у сфері забезпечення та 
використання матеріальних ресурсів. Органи управління 
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матеріальними ресурсами на державному та регіональному 
рівнях зобов'язані забезпечити; 

- економне використання матеріальних ресурсів при 
мінімальному рівні запасів; 

- застосування прогресивних норм витрат сировини, 
матеріалів, енергії, палива; 

- забезпечення заміни дефіцитних матеріалів і виробів; 

- залучення в господарський оборот вторинних ресурсів; 

- визначення переліку машин і обладнання, які необхідно 
замінити; вузлів і деталей, які можна повторно 
використовувати; 

- розробку заходів з ресурсозбереження та впровадження 
ресурсозберігаючих технологічних процесів і обладнання. 

Завданням всіх служб як на макрорівні так і мікрорівні є 
систематичне вивчення всіх факторів, що впливають на ефективність 
розвитку виробництва. 

Управління матеріальними ресурсами, як складова частина 
управління економікою спрямоване на: 

- забезпечення безперервного виробничого процесу; 

- ритмічний випуск якісної продукції; 

- технічне удосконалення виробництва на основі 
використання досягнень науки і техніки; 

- організацію чіткої взаємопогодженої роботи підприємств, 
що виробляють складну матеріаломістку продукцію, які 
тісно пов'язані технологічно та характеризуються великою 
кількістю постачальників; 

- проведення наукових досліджень і розробка рекомендацій за 
наступною схемою (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Види досліджень у сфері відтворення матеріальних ресурсів 

 
Напрямки досліджень Основні питання дослідження 

1. Вивчення впливу циклів економічного розвитку 
на потребу в матеріалах. 

2. Вивчення загальної тенденції цін. 

Загальноекономічний 
аналіз 

3. Вивчення впливу економічних змін на 
діяльність постачальників і конкурентів 
підприємств. 
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продовження таблиці 1 
1. Визначення фактичних і потенційних 

постачальників. 
2. Аналіз виробничих потужностей 

постачальників. 

Вивчення 
постачальників 

3. Характеристика рівня обслуговування. 
1. Виявлення причин зміни цін. 
2. Співставлення вартості аналогічних деталей чи 

виробів. 

Аналіз витрат 
виробництва і цін 

3. Вивчення витрат виробництва і прибутків 
постачальників. 

4. Порівняння методів виробництва однакових або 
подібних деталей з точки зору вартості. 

 

5. Перевірка специфікації матеріалів і виробів, 
розроблених технічними службами. 

1. Вивчення впливу розміщення підприємств, 
складів постачальників на вартість матеріалів. 

Аналіз витрат, 
пов'язаних з тарою і 
транспортуванням. 2. Співставлення різних методів відвантажування. 

3. Класифікація вантажів. 
4. Пошук більш економічних методів упаковки і 

використання тари. 

 

5. Пошук шляхів удосконалення навантажувально-
розвантажувальних робіт 

1. Дослідження та удосконалення форм 
документів. 

2. Спрощення робіт з управління та обліку. 

Аналіз витрат з 
управління та обліку 

3. Оцінка економічності застосування ЕОМ в 
галузі закупок. 

1. Пошук більш ефективних матеріалів. Якісно-вартісний 
аналіз покупних 
матеріалів 

2. Вивчення якості покупних матеріалів, їх 
технічні характеристики. 

 
Таким чином, управління матеріальними ресурсами – 

цілеспрямоване регулювання і вплив на матеріальні ресурси в 
процесі їх обертання з метою більш ефективного і раціонального їх 
використання, забезпечення безперервності виробничого процесу, 
ритмічності випуску готової продукції.  

 
1.2. Методи управління  матеріальними ресурсами 

 
Методи управління матеріальними ресурсами – це 

система послідовних дій, спрямованих на вирішення конкретної 
мети та завдання, в процесі управління раціональним 
використанням матеріальних ресурсів. 

Об’єктом управління матеріальними ресурсами виступають 
матеріали, речові елементи, та інші види матеріальних ресурсів. 
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Суб’єкт управління – це спеціально створені органи, 
служби або особи, які здійснюють управлінські дії. 
Цілі, функції і зміст процесу управління матеріальними ресурсами 
передбачають систему методів управління. 

В теорії і на практиці в процесі управління матеріальними 
ресурсами використовуються такі основні методи управління : 

• Економічні; 
• Адміністративні(організаційно розпорядчі); 
• Правові; 
• Соціально –психологічні. 

Економічні методи управління матеріальними ресурсами – 
це система економічних мір, важелів і стимулів, з допомогою яких 
здійснюється вплив на управлінські об’єкти або процеси з цілю 
найбільш ефективного досягнення поставлених завдань в процесі 
управління матеріальними ресурсами. 

Економічні методи управління реалізують матеріальні 
інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом 
використання товарно-грошових відносин. Дані методи мають два 
аспекти реалізації. 

Перший -- це управління, орієнтоване на використання 
створеного на державному рівні економічного сегменту загального 
зовнішнього середовища. Зміст цього аспекту зокрема складає: 

• Формування системи оподаткування; 
• Визначення амортизаційної політики; 
• Формування митної політики; 
• Визначення мінімального рівня заробітної плати. 
Другий аспект пов’язаний з управлінням, орієнтованим на 

використання різноманітних економічних категорій, таких як 
податки, ціни, кредити, тарифи, інвестиції, цінні папери, відсотки, 
амортизація, бюджет, резерви, програми, пільги, державні 
замовлення, субсидії, мито. Проте ніякі економічні методи не 
зможуть існувати без організаційно-розпорядчої дії, які 
забезпечують чіткість, дисциплінованість, порядок роботи 
виробничого колективу. 

В цілому, економічні методи управління матеріальними 
ресурсами проявляються через такі економічні важелі, як: 

• Планування; 
• Аналіз господарської діяльності підрозділів постачання і 

збуту; 
• Господарський розрахунок; 
• Матеріальне стимулювання; 
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• Систему податків і пільг; 
• Систему стимулювання і кредитування. 
Адміністративні методи управління матеріальними 

ресурсами – це система засобів і прийомів організаційно-
розподільчого впливу суб’єктів управління на об’єкти і процеси 
управління матеріальними ресурсами з цілю досягнення 
поставлених завдань. 
Адміністративні методи управління матеріальними ресурсами  
діляться на дві групи: 

• Організаційний вплив; 
• Розпорядчій вплив; 
Організаційний вплив проявляється в наступних формах: 
• Організаційне регламентування (статут підприємства, 

положення про структурні підрозділи, служби постачання і 
збуту, посадові інструкції працівників та інше.); 

• Організаційне нормування (це норми і нормативи затрат 
матеріалів на одиницю продукції, затрати палива і 
електроенергії, простій автотранспорту при 
вантажно - розвантажувальних роботах, запаси 
матеріальних ресурсів та інше); 

• Організаційно – методичне інструктування. 
Основними формами розпорядчого впливу на процес управління 
матеріальними ресурсами являються накази, розпорядження, 
рішення оперативних нарад, вказівки і інше. 
Правові методи управління матеріальними ресурсами – це 
сукупність способів дій суб’єктів управління на об’єкт управління 
по засобах правових норм, правових відносин і правових актів. 
Соціально – психологічні методи управління матеріальними 
ресурсами – здійснюються шляхом використання різних способів і 
прийомів соціальних і психологічних дій на колектив і окремих 
працівників для покращення їх трудової і творчої активності. 
В цілому, в процесі управління матеріальними ресурсами всі 
методи управління повинні використовуватися в комплексі, в 
залежності від вирішуваних проблем і ситуацій, притому роль і 
місце кожного із них може змінюватися в залежності від 
конкретних умов і вирішуваних завдань по ефективному 
управлінню матеріальними ресурсами. Правильне використання 
всіх методів управління дозволяє ефективно управлять 
матеріальними ресурсами на всіх етапах їх руху і обігу. 
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1.3. Предмет, і завдання курсу "Управління матеріальними 

ресурсами" 

 
Успішна діяльність підприємства в умовах ринкової 

економіки в значній мірі залежить від вміння спеціалістів 
ефективно управляти матеріальними ресурсами з питань їх 
забезпечення, транспортування та використання. Вони повинні 
володіти не тільки загальними теоретичними законами розвитку та 
функціонування господарського механізму, але й вміти впливати на 
його розвиток. Особливо велику цінність являють ті спеціалісти, 
які оволоділи системою знань з управління матеріальними 
ресурсами як речовою основою виробництва. Вміння розв'язувати 
широке коло питань, які пов'язані з організацією товарообігу, 
забезпеченням окремих товаровиробників матеріалами, сировиною, 
металом, деревиною, паливом, налагодженням зв'язків між 
споживачами та товаровиробниками – усі ці та інші питання 
вивчаються в курсі предмету "Управління матеріальними 
ресурсами". 

Основне завдання цього курсу – дати студентам знання про 
зміст, основні функції, прогресивні форми й методи управління 
матеріальними ресурсами, розглянути проблеми їх удосконалення; 
сформувати навички самостійного прийняття грамотних, 
економічно обґрунтованих управлінських рішень з цих питань; 
навчити правильно розраховувати їх запаси на підприємстві, 
забезпечувати ефективне використання, збереження та своєчасну 
доставку матеріалів на підприємство. 

Предметом вивчення курсу є теорія та практика управління 
матеріальними ресурсами на підприємстві з питань їх своєчасного 
забезпечення, ефективного використання, мінімізації виробничих 
запасів, планування та організації комерційних зв'язків з 
постачальниками ресурсів. 

Метою менеджменту як ефективного управління 
матеріальними ресурсами є досягнення підприємством в ринкових 
умовах їх раціонального використання на всіх стадіях виробничого 
процесу, і, на цій основі, забезпечити ритмічність  роботи 
підприємства, випуск конкурентоспроможної продукції.  

Стабільність роботи підприємства характеризується 
динамікою показників ритмічності виробництва, його 
рентабельністю, одержанням запланованих фінансових засобів, а 
також ритмічним матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва для випуску конкурентоспроможної продукції.  



 14�  

Конкурентноздатність – це здатність витримати 
конкуренцію в порівнянні з аналогічними виробниками цієї 
продукції. 

Таким чином, наука "Управління матеріальними ресурсами" 
спрямована на вивчення системи й методів організації, планування, 
мотивації та контролю і використання матеріальних ресурсів. 

Наука "Управління матеріальними ресурсами" базується на 
використанні наукових положень, категорії відповідних розділів 
мікро та макроекономіки, менеджменту, економічної теорії, 
статистики та інших економічних наук. 

Це прикладна наука, яка знаходиться в процесі становлення 
та постійного розвитку. 

Управління матеріальними ресурсами знаходиться на межі 
технічних і економічних наук, оскільки в процесі вивчення широко 
використовуються не тільки основи економічних наук, але й 
технічних (методи розробки технологій, виготовлення різних видів 
матеріалів, деталей тощо). Ця наука тісно пов'язана з маркетингом, 
організацією і плануванням. 

Завданням науки "Управління матеріальними ресурсами" на 
даному етапі є розробка раціональних способів, форм і методів 
управління з метою своєчасного, комплексного регулювання ринку 
засобів виробництва по забезпеченню підприємств матеріалами 
певної кількості, якості та асортименту. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: 

- роль і місце матеріальних ресурсів в процесі 
виробництва; 

- дію ринкового механізму забезпечення підприємств 
матеріальними ресурсами; 

- методи планування потреб в матеріальних ресурсах на 
підприємстві; 

- основні принципи оптової торгівлі матеріальними 
ресурсами; 

- основні положення комерційних договорів на закупівлю 
та постачання матеріальних ресурсів; 

- порядок розрахунків виробничих запасів на 
підприємстві; 

- інфраструктуру ринку засобів виробництва; 

- джерела надходження матеріальних ресурсів; 
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- функції та механізм дії торгово-посередницьких 
організацій та органів з управління матеріальними 
ресурсами; 

- напрямки підвищення ефективності та раціонального 
використання матеріальних ресурсів; 

- технологічне проведення аналізу ефективності 
використання ресурсів в процесі виробництва; 

- кваліфіковано орієнтуватись на ринку засобів 
виробництва при виборі партнера; 

- правильно застосовувати діючі законодавчо-нормативні 
акти при укладанні комерційних договорів; 

- проводити розрахунки економічно обґрунтованих 
запасів матеріальних ресурсів на виробництві та 
управляти ними; 

- своєчасно вживати заходи по зменшенню ризиків в 
процесі забезпечення підприємства матеріальними 
ресурсами; 

- ефективно співпрацювати з торговими посередниками та 
забезпечувати своєчасне надходження матеріальних 
ресурсів на підприємство; 

- забезпечувати ефективне використання коштів при 
придбанні матеріальних ресурсів; 

- не допускати в процесі роботи порушень діючого 
законодавства з цих питань. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Дати визначення, що містить в собі поняття «Управління 

матеріальними ресурсами». 
2. Для чого необхідно проводити дослідження в сфері 

відтворення матеріальних ресурсів. 
3. Охарактеризуйте методи управління матеріальними 

ресурсами. 
4. Для чого необхідний комплексний підхід у використання 

методів управління матеріальними ресурсами. 
5. Що є предметом курсу «Управління матеріальними 

ресурсами». 
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6. Які завдання курсу «Управління матеріальними 
ресурсами». 

7. Що повинен знати студент в процесі вивчення курсу. 
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ,  

ЯК ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 
 

2.1.   Загальне поняття матеріальних ресурсів 

2.2.   Класифікація матеріальних ресурсів 

2.3 Стандартизація, сертифікація та якість продукції 

виробничого призначення 

 
2.1. Загальне поняття матеріальних ресурсів 

 
Матеріальні ресурси є складовою частиною економічних 

ресурсів, до складу яких входять ще й фінансові, трудові та природні 
ресурси. 

Вивчення економіки, планування і організації матеріально-
технічного постачання та збуту засобів виробництва передбачає знання 
номенклатури, технічні й економічні характеристики і специфічні 
особливості обернення важливих видів продукції виробничо-технічного 
призначення 

Успішне функціонування народногосподарського комплексу 
залежить від рівня його забезпеченості елементами виробництва: 
засобами виробництва та робочою силою. 

Засоби виробництва – це знаряддя та предмети праці, які 
забезпечують безперервний процес створення матеріальних цінностей 
та функціонують як в натуральній, так і в грошовій формі. 

Засоби виробництва незалежно від суспільної формації 
розділяються на засоби праці та предмети праці. 

Засоби праці – обладнання, транспортні засоби, приміщення, які 
функціонують на протязі багатьох циклів та зберігають свою натуральну 
форму, а вартість на створений продукт переносять по частинах. За 
економічним змістом вони є основними виробничими фондами. 

Засоби праці є ведучою частиною засобів виробництва і 
характеризують як рівень їх технічного розвитку, так і продуктивність 
праці. За допомогою засобів праці людина впливає на предмети праці. В 
залежності від того, якими засобами праці (знаряддями виробництва) 
користується людина, залежить його успіхи. Засоби праці складаються з 
робочих машин, механізмів, пристроїв, інструментів. Засобами праці є 
також транспортні пристрої, обладнання для зберігання матеріальних 
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ресурсів, вимірювальні прилади. До них відносяться також будівлі та 
споруди, в яких протікає виробничий процес. 

Предмети праці – сировина та матеріали, які повністю 
споживаються в циклі кругообігу, а їх вартість переноситься на готовий 
продукт відразу і повертається підприємству після кожного кругообігу. 

Вони підрозділяються по прийнятій в плануванні термінології на: 
а) сировина – це продукція видобувних галузей промисловості: 

руда, нафта, вугілля, ліс і т.д.; сільського господарства (сировина 
рослинного та тваринного походження): хлопок, льон, цукровий буряк, 
зерно, шкіра, вовна, масло, м'ясо; 

б) матеріали – продукція переробки сировини, це чавун, 
металопрокат, цемент, пиломатеріали; 

в) напівфабрикати – це продукти, які вироблені в одному цеху з 
подальшою переробкою в іншому цеху того ж підприємства 

Отже, грошовий вираз засобів виробництва та перенесення їх 
вартості на продукцію виражають їх економічну суть і виступають у 
вигляді виробничих фондів.  

Виробничі фонди постійно функціонують у процесі 
виробництва, обслуговуючи його. Вони здійснюють обіг і проходять 
стадії виробництва й обігу.  

Успішний безперервний процес виробництва забезпечується 
лише на основі одночасного їх функціонування і необхідної пропорції 
відносно основних виробничих фондів. 

Отже, сукупність матеріальних та грошових засобів, які 
обслуговують процес виробництва та обігу, і складають виробничі 
фонди підприємства. При цьому виробничі фонди знаходяться і 
функціонують безпосередньо у сфері створення матеріальних благ, а 
фонди обігу -  в сфері реалізації і розрахунків. 

Фонди перебувають у безперервному русі. В процесі 
виробництва вони здійснюють кругообіг в таких послідовних 
функціональних формах: 

виробнича – товарна - грошова 

Припинення руху фондів означає їх омертвляння. 
Залишаючись засобами виробництва, вони перестають 

функціонувати як фонди. Тому безперервний рух фондів, перехід їх з 
однієї форми в іншу, в процесі якого вони відтворюються, є неодмінною 
властивістю фондів як економічної категорії. 

В натурально-речовій формі засоби виробництва -  це матеріальні 
ресурси. 

Сам термін матеріальні ресурси є збірним і об'єднує різноманітні 
речові елементи. Вони включають як сировину, так і матеріали. 
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Сировина – це продукція добувних галузей (руда, вугілля, нафта, 
ліс, бавовна). 

Матеріали – це продукція, що виготовлена із сировини і 
перейшла певну переробку в галузях переробної промисловості. 

Правильне групування товарно-матеріальних цінностей є 
важливою умовою для організації їх обліку, використання та управління 
ними. З цією метою виділяють такі групи товарно-матеріальних 
цінностей: основні та допоміжні матеріальні ресурси; паливо, енергія, 
матеріали-замінники, напівфабрикати, спецодяг, тара, запасні частини, 
інструменти тощо. 

Основні матеріали – це речові елементи виробництва, які 
створюють основу виробленої продукції, мають галузевий характер і 
обмежену кількість найменувань. 

До основних матеріалів відноситься сировина і матеріали, які 
складають основний зміст готової продукції. Так, чавун і металевий лом 
є основним матеріалом при виробництві сталі, метал – в 
машинобудуванні, лісоматеріали -  в меблевому виробництві і т.д. 

Допоміжні матеріали, як правило, не входять до складу 
кінцевого продукту, що випускається, але сприяє його виробництву, 
створюють необхідні умови для роботи. 

Різниця між основними та допоміжними матеріалами є умовна, 
так як визначається ступінню та формою участі даного матеріалу у 
виробництві того чи іншого продукту. Отже, один той же матеріал або 
одна й та ж сировина можуть бути основними в одному і допоміжними 
в іншому виробництві. Наприклад, метал є основним матеріалом у 
машинобудуванні при виготовленні конструкцій, приладів, машин і 
допоміжним в меблевій промисловості, де він застосовується у вигляді 
кріпильного матеріалу. 

Наведений розподіл засобів виробництва на засоби праці і 
предмети праці та подальший розподіл предметів праці на основні і 
допоміжні матеріали має для економіки, планування та організації 
матеріально-технічного забезпечення не тільки теоретичне значення, як 
наукова основа класифікації засобів виробництва, але й серйозне 
практичне значення, зокрема, для розробки методики визначення 

потреби підприємства в засобах виробництва. Так методика 
розрахунку потреби підприємства в допоміжних матеріалах значно 
відрізняється від методики визначення потреби в основних матеріалах. 

Норма витрати основних матеріалів завжди розраховується на 

одиницю продукції, яка випускається (наприклад, кг або т чавуну на 1 т 
сталі). Норма витрати допоміжних матеріалів встановлюється на 

вибраний вимірювач, специфічний для кожного виду допоміжних 
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матеріалів. наприклад, витрата мастильних матеріалів встановлюється 
на одиницю обладнання, спецодягу або спецвзуття на одного 
працівника. 

Визначення потреби в матеріалах проводиться на основі 
вказаних норм шляхом їх множення на обсяг продукції, яка 
випускається або на відповідну кількість обладнання, працюючого 
персоналу і т.д. 

У зв'язку з поглибленням розділу праці у виробництві все більше 
значення в постачанні підприємств набувають комплектуючі вироби, які 
є готовою продукцією для одних підприємств і слугують для блочного 
комплектування готових виробів інших підприємств, що випускають 
більш складну продукцію. Наприклад, карбюратори, які виготовляються 
карбюраторним заводом, слугують для комплектування автомобілів, які 
виготовляються автозаводом.  

Кожному етапу розробки плану матеріально-технічного 
постачання і кожній ланці постачально-збутової системи розподілу 
матеріальних ресурсів відповідає своя номенклатура засобів 
виробництва, або свій асортиментний склад продукції. 

Продукція виробничо-технічного призначення залежно від 
ступеня деталізації може бути виражена в деталізованій або укрупненій 
номенклатурі. Деталізована (розгорнута або специфікована) 
номенклатура передбачає розділ кожної укрупненої групи асортименту 
на підгрупи, види, типи, ґатунки, розміри, марки, профілі і т.д., які 
уточнюють конкретний вид сировини або матеріалу, необхідних для 
виготовлення даної продукції визначених заданих параметрів. За такою 
специфікованою (розгорнутою) номенклатурою складаються уточнені 
заявки підприємств-споживачів на засоби виробництва; дана розгорнута 
номенклатура вказується в господарських договорах на постачання 
продукції виробничо-технічного призначення, які укладаються між 
підприємствами-постачальниками і підприємствами-споживачами, у 
прейскурантах, технічних умовах і стандартах. 

Деталізований асортимент продукції налічує по кожній галузі 
промисловості велику кількість різновидів (позицій), яке досягає, 
наприклад, по металорізальному інструменту до 70 тис. найменувань. 
По всіх галузях промисловості розгорнутий асортимент засобів 
виробництва налічує декілька мільйонів найменувань. 

Групова (укрупнена) номенклатура продукції об'єднує  всі 
різноманітні види засобів виробництва в порівняно невелику кількість 
груп по суттєвим (технічним, економічним, технологічним тощо) 
ознакам. Оскільки в галузях промисловості з широким асортиментом 
продукції організація замовлення, а також планування збуту на перших 



 20�  

етапах  розробки плану матеріально-технічного постачання у 
розгорнутому асортименті практично ускладнені, початкові, попередні 
замовлення підприємств-споживачів складаються по груповій 
номенклатурі. За укрупненим асортиментом (номенклатурою) 
складаються також галузевий план матеріально-технічного постачання, 
матеріальні баланси, плани розподілу матеріальних ресурсів. Розподіл 
матеріальних ресурсів здійснюють за встановленою для нього груповою 
номенклатурою. В табл.2 наведені головні групи матеріальних ресурсів 
та їх основні споживачі. 

Таблиця 2 

Головні групи матеріальних ресурсів та їх основні споживачі 
 

Матеріали Основні споживачі 
Чорні метали Машинобудування – 40% 

Капітальне будівництво – 15% 
Залізничний транспорт – 10% 
Металургія – 30% та інше. 

Металовироби Машинобудування 
Будівництво та інше. 

Труби Нафтогазова промисловість та інше. 
Кольорові метали Електропромисловість 

Акумуляторна промисловість 
Авіабудування 
суднобудування та інше. 

Паливо Чорна та кольорова металургія 
Промисловість будівельних матеріалів 
Теплові електростанції та інше. 

Електроенергія Промисловість 
Залізничний транспорт 
Сільське господарство та інше. 

Продукти хімії Промисловість 
Сільське господарство 
Домашнє господарство та інше. 

Лісні матеріали Целюлозно-паперова промисловість 
Меблева промисловість 
Гірнича промисловість та інше. 

Будівельні матеріали Будівництво 
Автомобілебудування 
Вагонобудування та інше. 

 
2.2 Класифікація, матеріальних ресурсів 

 
Для того, щоб дати класифікацію матеріальних ресурсів, 

необхідно, перш за все, уяснити такі економічні категорії як продукція і 
товар.  

Продукція – це результат діяльності підприємства, призначений 
для задоволення реальних та потенційних потреб ринку. 
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Діяльність з виготовлення продукції слід розуміти не тільки як 
виробництво продуктів праці, але і в більш широкому розумінні. 

Продукція, яка відповідає чинним стандартам або технічним 
умовам, пройшла технічний контроль, має паспорт, сертифікат або інші 
документи, які засвідчують її якість, комплектність та здана на склад, 
називається готовою. 

В товарному виробництві, виробник і споживач є зацікавленими 
сторонами, які взаємодіють на ринку в цілях обміну результатами своєї 
діяльності. 

Готова продукція переходить в категорію товару тільки тоді, 
коли установиться об'єктом купівлі-продажу  на ринку засобів 
виробництва, і, маючи споживчі властивості, може задовольняти 
потреби споживача. Отже, тільки в сфері ринкової торгівлі готова 
продукція, маючи споживчу вартість та переходячи від одного власника 
до іншого, перетворюється в товар. 

Товар – це готова продукція, обладнання, споживча вартість 
якого призначена для обміну на ринку шляхом купівлі-продажу і 
задоволення потреб споживачів. Товар, як основний об'єкт комерційної 
діяльності підприємства, виконує в ринковій економіці безліч функцій. 

Товарна характеристика – це сукупність відмінних 
властивостей, ознак конкретного товару або групи товарів. 

Основні характеристики товарів як об'єктів комерційної 
діяльності: 

- асортиментна – сукупність відмінних видових 
властивостей і ознак товарів, яка визначає їх призначення та 
принципову різницю; 

- якісна – сукупність внутрішньо видових споживчих 
властивостей товарів, які сприяють задоволенню потреб; 

- кількісна – сукупність властивостей товарів, виражених за 
допомогою спільномірних фізичних величин; 

- вартісна – залежність цін на товари від їх якості з 
урахуванням кон'юнктури ринку. 

В ринкових умовах характеристики та властивості товарів тісно 
взаємопов'язані. 

Класифікація – це поділення множини на підмножини по їх 
основним ознакам. Серед багато чисельних ознак основним є  
призначення товару. Ознаки можуть бути взаємозалежні або 
незалежні 

Відомо два методи класифікації – ієрархічний та фасетний. 
При ієрархічному методі множина послідовно розподіляють на 

класифікаційні угрупування, між якими існує підлегла залежність, або 
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система класифікації на основі підлеглості нижчестоящих угрупувань 
вищестоящим  (рис.1). 

Відрізняють ступінь класифікації – сукупність класифікаційних 
угрупувань, які виділяються за характерними ознаками, й глибину 
класифікації – кількість ознак. Від цих параметрів класифікації залежить 
її ємність. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Ієрархічний метод класифікації 
М – множина, яка ділиться; м – підмножина 

 
 

1-е угрупування Ф1 Ф2                                       …               Фn    
2-е угрупування    
3-е угрупування    

…    
n-е угрупування    

 
Рис.2. Фасетний метод класифікації 

М – вихідна множина об'єктів класифікації; Ф1, Ф2, ..., Фn – фасети 
Ієрархічний метод класифікації може бути суворо визначеним (з 

фіксованою кількістю угрупувань) і довільним. 
При фасетному (від фр. facette – грань каменя) методі 

класифікації класифіковану множину розподіляють на незалежні один 
від одного паралельні угрупування. Об'єкт класифікації при цьому 
методі є багатоаспектним, багатогранним і характеризується деяким 
набором ознак (рис.2). 

Залежно від завдань, які вирішує класифікація, одночасно 
створюється різноманітна кількість товарних угрупувань або комбінація 
ознак з різноманітних фасет. Прикладом може бути фасети призначення 
матеріалів і обладнання, їх походження та технології виробництва, 
розмір і т.д. 
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Перша ступінь 

Друга ступінь 
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Таблиця 3 

Переваги і недоліки ієрархічного та фасетного методів 

класифікації 

 
Метод 

класифікації 
Переваги Недоліки 

Ієрархічний Можливість сортування інформації 
за відповідними класифікаційними 
ознаками, наявність резервних 
місць для нових угрупувань, 
можливість виділення спільності та 
схожості ознак, висока 
інформаційна насиченість, 
безмежна ємність системи, 
зручність при вивченні груп і 
окремих об'єктів класифікації. 

Труднощі у сортуванні 
інформації за ознаками, 
громіздкість, високі 
витрати, трудомісткість, 
складність використання 
ручної обробки 
інформації. 

Фасетний Комбінаторність та гнучкість 
системи, зручність використання, 
можливість швидкого орієнтування 
в системі під час роботи, 
обмеження кількості ознак без 
втрати об'єктів, використання ЕОМ 
при формуванні системи та роботі з 
нею, вільний ввід нових об'єктів. 

Неможливість виділення 
взаємозв'язків об'єктів. 
Неповне використання 
ємності. 

Кожний з перелічених методів класифікації має переваги і 
недоліки (табл.3). 

При створенні класифікації необхідно керуватися такими 
правилами: 

- система повинна бути науково обґрунтована і мати 
практичне значення; 

- розподіл множин необхідно починати з найбільш загальних 
ознак; 

- на кожній ступіні можна використовувати тільки одну 
ознаку; 

- розподіл об'єктів слід здійснювати від загального до 
часткового; 

- необхідно забезпечити можливість кодування при 
використанні ЕОМ в роботі з класифікаторами. 

Практичне застосування системи класифікації нерозривно 
зв’язано з кодуванням – складанням і присвоєнням коду 
класифікаційному угрупуванню або об'єкту класифікації. 

Код – знак або сукупність знаків, які служать для позначення 
угрупувань або об'єктів класифікації. Для формування структури коду 
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застосовуються цифри, літери або їх сполучення, штрихи в комбінації з 
пропусками. 

Існують слідуючи алфавіти кодів: 

- цифровий; 

- літеро-цифровий; 

- штриховий. 
Послідовність розподілу знаків в коді визначається його 

розрядом, а кількість знаків в коді без урахування пропусків – його 
довжиною. 

Розрізняють такі методи кодування: 

- порядковий; 

- серійно-порядковий; 

- послідовний (ієрархічний); 

- паралельний (фасетний). 
Кожний метод кодування має переваги и недоліки. Так, 

порядковий метод простий, економний, але недостатньо 
інформативний; серійно-порядковий більш упорядкований, однак 
складніше при формуванні. 

Методи класифікації та кодування застосовуються при створенні 
класифікаторів – затверджених офіціальних документів, які являють 
собою систематизований перелік найменувань і кодів груп та об'єктів 
класифікації. 

Наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року № 822 
затверджений та введен до дії Державний класифікатор продукції та 
послуг (ДКПП). Він адаптований до Європейської класифікації 
продукції та послуг по видах діяльності та охоплює продукцію і 
послуги, на які розповсюджуються чинні стандарти, технічні умови та 
рівносильні їм документи. 

Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення наступних 
основних завдань: 

- виконання комплексного обліку продукції та послуг 
органами державної статистики; 

- побудова міжгалузевого балансу виробництва і розподіл 
продукції та послуг в державі; 

- здійснення порівняння національних статистичних даних з 
даними Статистичної комісії Європейського Союзу та ООН; 

- надання інформації про вітчизняну продукцію та послуги 
для зарубіжних ринків; 
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-  інформаційне забезпечення робіт по дослідженню 
вітчизняних і зарубіжних ринків. 

Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації і послідовну 
систему кодування з використанням цифрового коду. 

Загальна структура цифрових кодів для утворення 
класифікаційних угрупувань в ДКПП відповідає такій системі: 

 

ХХ - розділ; 
ХХ.Х - група; 
ХХ.ХХ - клас; 
ХХ.ХХ.Х - категорія; 
ХХ.ХХ.ХХ - під категорія; 
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ - тип. 

Буквені позначення та цифрові коди ДКПП до під категорії 
повністю відповідають позначенням і кодам Європейської класифікації 
продукції та послуг по видах діяльності (СРА). 

Кодування продукції та послуг нижче рівня тип здійснюється за 
фасетною схемою. Це дозволяє оперативно змінювати об'єкти 
класифікації. 

Важливим характерним угрупуванням товарів є асортимент – 
сукупність товарів і виробів визначеного призначення, об'єднання в 
групи за класифікаційною ознакою. Асортимент розподіляють на 
груповий, видовий и внутрівидовий. 

Розгорнутий асортимент продукції чорної металургії називають 
сортаментом (скорочено від "асортимент"), лісної та деревопереробної 
промисловості – сортиментом. 

Номенклатура промислової продукції – це систематизований 
перелік продукції у натуральному виразі з встановленими кодами 
позиції, яка застосовується при автоматизованій обробці інформації. 

Всі товари за призначенням розподіляють на три великі групи: 
1) товари виробничо-технічного призначення – для 

виробництва інших товарів (сировина, матеріали, деталі, 
напівфабрикати, машини та обладнання); 

2) споживчі – для особистого споживання індивідуальними 
(кінцевими) споживачами;  

3) оргтехнічне – для поліпшення організації адміністративно-
управлінської діяльності. 
Найбільш загальна класифікація продукції виробничо-

технічного призначення в табл.4. 
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Таблиця 4 

Класифікація продукції виробничо-технічного призначення 

 
Ознака класифікації Класифікаційне угрупування 

1 2 
Ступінь придатності до 
використання 

Сировина 
Матеріали 
Напівфабрикати 
Комплектуючі вироби 
Продукція кінцевого споживання 

Ступінь укрупнення Групове (укрупнена) 
Видове 
Внутрівидове (специфіковане) 

Характер та рівень 
використання 

Первинне 
Вторинне 
Поновлене 
Регенеруємо (поновлюючи) 
Традиційне 
Економічне 
Відходи виробничі та невиробничі, утилізовані 
(металобрухт, макулатура, склобій та інше) 

Призначення в процесі 
виробництва 

Предмети праці: основні та допоміжні матеріали, 
паливо і паливо-мастильні матеріали (ПММ) та 
інше 
Засоби праці: обладнання, інструменти і т.д. 

Видовий склад Матеріали та металовироби ( чавун, сталь, 
кольорові метали та сплави на їх основі, прокат, 
металовироби) та інше. Паливо і паливо-мастильні 
матеріали (вугілля, торф, деревина, горючі сланци, 
кокс, газове паливо, бензин, гас, дизельне пальне, 
моторні та індустріальні мастила, консистентні 
змазки та інше) 
Хімічні матеріали (кислоти, луги, солі, пластмаси, 
каучук, гума і РТВ, лакокрасочні матеріали та 
інше) 
Будівельні матеріали (кам'яні матеріали, цегла, 
цемент, бітум, скло, лісні і паперові матеріали та 
інше) 
Обладнання (машини, верстати та інше) 
Інструмент 

Відповідність рівню якості Продукція, яка виготовлена у відповідності з 
стандартами, технічними умовами, зразками, з 
договорами і сертифікатами, в яких застережені 
споживчі, фізико-хімічні, механічні та інші 
властивості, умови зберігання та транспортування 
Прецизійна продукція 

 

Важливе значення в управлінні матеріальними ресурсами має 
класифікація їх з урахуванням участі у процесі виробництва. За 
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натурально-речовою ознакою, участю у виробництві виділяють три 
функціональні групи. 

1. Виробничі запаси – це продукція, ресурси виробничо-
технічного призначення на складах підприємства, які поки-що не 
використовуються безпосередньо у виробничому процесі. 

2. Незавершене виробництво – це певний обсяг матеріальних 
ресурсів, що знаходяться на первинних стадіях виробництва і ще не став 
готовою продукцією чи виробом. 

Термін перебування товарно-матеріальних ресурсів у вигляді 
виробничих запасів і незавершеного виробництва є часом виготовлення 
продукції. 

Період перебування матеріальних ресурсів у виробничому 
процесі з моменту виготовлення до випуску готової продукції 
називають виробничим циклом. 

3. Готова продукція – це повністю виготовлена продукція на 
даному підприємстві, яка пройшла технічний контроль та відправлена 
на склад чи в торгову мережу. 

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої 
діяльності підприємства. 

Отаке, сукупність речових елементів, що надійшли у формі 
товару для використання в процесі виробництва і входять як 
матеріальна складова в собівартість виготовленої продукції, 
називаються матеріальними ресурсами. 

В теорії та практиці управління матеріальними ресурсами 
розглядають такі поняття, як властивості, показники широти, повнота, 

новизна, структура, реальність, гармонійність асортименту. Всі вони 
використовуються при управлінні асортиментом товару, формуванні 
асортименту і визначення асортиментної політики підприємства. 

 
2.3 Стандартизація, сертифікація  

та якість продукції виробничого призначення 

 
Сучасний науково-технічний прогрес супроводжується 

появленням та розвитком нових галузей промисловості, а також 
реконструкцією і переобладнанням діючих підприємств на базі нової 
техніки, обладнання та технологій. 

У зв'язку з цим надаються підвищені вимоги до якості сучасних 
видів продукції (матеріалів і обладнання). Товари, які не відповідають 
світовим стандартам, не витримують конкуренції на ринку, що завдає 
значної шкоди економіці. В умовах ринку невигідно виробляти велику 
кількість товарів низької якості при високих цінах. Важливу роль у 
вирішенні цих питань відіграє стандартизація і сертифікація продукції. 
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Стандартизація – це діяльність, яка направлена на досягнення 
оптимального ступеня впорядкування у визначеній області  
встановленням положення для суцільного і неодноразового 
використання з урахуванням реально існуючих або потенційних 
завдань. 

Стандарт – нормативний документ, який встановлює загальні 
та неодноразово застосовувані правила, загальні принципи або 
характеристики, які відносяться до діяльності чи її результатів, у цілях 
досягнення оптимальної ступіні в упорядкуванні  в окремій галузі, 
розроблений в установленому порядку на основі конкурсу. Стандарт у 
більшості зацікавлених сторін розробляє і затверджує спеціальний орган 
на основі досягнення узгодженості по існуючих питаннях. 

Стандарти повинні бути засновані на світових досягненнях науки 
і техніки, ураховувати практичний досвід; вони призначені для 
оптимального задоволення потреб як окремих споживачів, так і 
суспільства в цілому без нанесення шкоди навколишньому середовищу. 

Розпізнають міжнародну, регіональну, національну і державну 
системи стандартизації, виділяючи при цьому область, об'єкт и 
нормативні документи стандартизації. 

Важливим елементом є уніфікація об'єктів стандартизації. 
Під уніфікацією продукції розуміють вибір оптимальної кількості 

різновидів продукції, значення їх параметрів і розмірів. 
Основні цілі стандартизації продукції: 

- реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації 
продукції; 

- захист інтересів споживачів і держави в питаннях безпеки 
продукції для життя, здоров'я та майна громадян, охорони 
навколишнього середовища; 

- забезпечення якості продукції у відповідності з 
досягненнями науки і техніки; 

- забезпечення уніфікації, сумісності та взаємозамінності 
продукції, її надійності; 

- раціональне використання всіх видів ресурсів, поліпшення 
технічно-економічних показників виробництва; 

- створення нормативної бази функціонування системи 
стандартизації і сертифікації продукції; 

- усунення технічних і термінологічних перешкод для 
створення конкурентоспроможної продукції та її виходу на 
світовий ринок; 

- впровадження і застосування сучасних виробничих і 
інформаційних технологій. 

Стандартизація будується на таких принципах: 

- гармонізація нормативних документів; 
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- забезпечення відповідності вимог нормативних документів 
(стандартів) державним законодавчим актам; 

- забезпечення взаємозв'язку стандартів, їх придатності і 
відкритості; 

- застосування інформаційних комп'ютерних систем і 
технологій; 

Сертифікація продукції – це діяльність, яка спрямована на 
встановлення і підтвердження відповідності продукції стандартам або 
іншим нормативним актам. 

В деяких країнах продукція підлягає сертифікації по її 
екологічним властивостям і безпеки для людини. Для підвищення 
конкурентоспроможності товарів, особливо в області зовнішньої 
торгівлі, деякі постачальники (виробники) приймають рішення про 
добровільну сертифікацію. 

Сертифікація продукції подає такі можливості:  
виробнику: 

- підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції на 
ринку; 

- розширяти об'єм продажу; 

- знижувати витрати виробництва; 

- підвищувати прибуток; 
споживачу: 
отримувати гарантії в стабільності характеристик якості 
продукції; 

- відмовитися від суцільного вхідного контролю 
сертифікованої продукції і проведення повторних 
випробувань. 

В Україні основними організаціями в області стандартизації, 
метрології і сертифікації є Державний комітет з стандартизації, 
метрології і сертифікації та Міністерство будівництва і архітектури. 

На міжнародному рівні функціонують різноманітні системи, 
об'єднання та угоди країн і організацій (угоди Європейської економічної 
комісії ООН в області стандартизації, Генеральне агентство по тарифах і 
торгівлі (ГАТТ), Комітет ІСО, Інститут стандартів США (ANSI), 
Асоціація наукової освіти (ASE), Міжнародний союз теоретичної і 
прикладної хімії (ИЮПАК) та інші). Об'єднати усі ці організації в єдину 
систему у теперішній час дуже складно (практично неможливо), 
враховуючи територіальну роз'єднаність, національні особливості, 
різницю в економіці та інші фактори. 

Створення споживчих властивостей і формування 
конкурентоспроможності в значній ступіні залежать від якості товарів. 
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При стандартизації і сертифікації продукції основоположними є її якісні 
характеристики. 

Оскільки діяльність з стандартизації і сертифікації багатогранна, 
якість також є складною категорією і трактується з різних точок зору. 

Якість продукції – це сукупність її властивостей і ступінь 
корисності, які задовольняють визначені потреби у відповідності з її 
призначенням. 

Як правило, потреби виражаються через визначені 
характеристики на основі встановлених критеріїв і вимог. У теперішній 
час дані вимоги до виробників продукції більш жорсткі і залежать не 
тільки від якості випущеної продукції, але і від умов її виробництва, 
вплив відходів виробництва на навколишнє середовище. 

Класифікація показників якості приведена на рис.3. 
Властивості товару (продукції) об'єктивно виявляються при їх 

створенні, оцінці, зберіганні, переробці, транспортуванні, обробці, 
споживанні та експлуатуванні. 

До основних властивостей продукції відносяться: 

- фізичні (щільність, об'ємність, маса, пористість, температура 
плавлення та інше); 

- хімічні (стійкість до кислот і лугів); 

- механічні (міцність, пластичність, твердість, крихкість, 
стираємість та інше); 

- технологічні (оброблюваність, зварювання та інше). 

- Існують і інші властивості товарів: прості (колір, строк 
служби та інше) та  складні, які складаються з декілька 
простих (надійність, безпека та інше). 

Виділяють споживчі властивості, які проявляються в товарах 
(продукції) в процесі експлуатації: 

- природні; 

- функціональні; 

- ергометрічні; 

- екологічні; 

- естетичні; 

- економічні; 

- гігієнічні; 

- біологічні. 
Набір характерних властивостей товарів використовується для 

визначення ознак, у відповідності з якими проводиться 
класифікація. 
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Важливою умовою підвищення ефективності суспільного 
виробництва є поліпшення якості продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Класифікація показників якості

Показники 

Одиничні Комплексні Базові Визначні 

Оптимальні Дійсні Відносні Регламентовані Обмежені 

Значення показників 

Рівень якості Технічний рівень 
якості 

Мінімальне Діапазонна Максимальне 

Допустиме відхилення 
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Запитання для самоперевірки і учбові завдання 
 

1. Дайте визначення, що таке матеріальні ресурси. 
2. Охарактеризуйте основні і допоміжні матеріали, чим вони 

відрізняються один від одного. 
3. Що таке асортимент продукції. 
4. Дайте характеристику основним групам засобів 

виробництва та їх споживачам. 
5. Охарактеризуйте класифікацію продукції виробничо-

технічного призначення. 
6. Обґрунтуйте, для чого потрібна стандартизація і 

сертифікації продукції виробничо-технічного призначення. 
7. Охарактеризуйте показники якості продукції. 
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ 
РЕСУРСАМИ 

 

3.1. Суть системного управління матеріальними 

ресурсами 

3.2. Принципи формування системи управління 

матеріальними ресурсами 

3.3. Елементи системного управління матеріальними 

ресурсам 

3.4. Організаційна структура органів управління 

матеріальними ресурсами 

3.5. Організаційно-правові документи формування 

системи управління матеріальними ресурсами 
 

3.1. Суть системного управління матеріальними ресурсами 
 

З позиції теорії та практики, процес управління матеріальними 
ресурсами необхідно розглядати як цілісну систему. 

Система – це внутрішньо організована сукупність 
взаємозв'язаних елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для 
досягнення поставленої мети. Елементи системи – це частина цілого, яка 
діє автономно, але направлена на досягнення поставлених цілей всієї 
системи. 

Будь-яка система: 

- складається з двох або більше елементів; 

- кожний елемент системи має характерні лише для нього 
властивості; 

- між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких 
вони впливають один на одного; 

- система не може існувати поза часом і простором. 
Системи є двох типів: закриті та відкриті. 
Система управління матеріальними ресурсами характеризується 

певними особливостями, що відрізняє її від інших систем. Найбільш 
суттєвими особливостями є: 

- цілеспрямованість – це забезпечення виробництва 
матеріальними ресурсами в потрібній кількості, якості та 
асортименту; 

- відкритість – обмін інформаційними та матеріальними 
потоками; 

- складність – це наявність значної кількості підсистем 
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(елементів); 

- результативність – здатність забезпечувати виконання 
виробничих програм підприємства; 

- гнучкість – можливість пристосовуватись до змін 
зовнішнього середовища, потреб ринку засобів виробництва; 

- надійність – стійке функціонування, здатність до кооперації 
з іншими виробничими системами; 

- керованість – можливість тимчасових змін у 
функціонуванні системи в залежності від потреб 
виробництва. 

Управління матеріальними ресурсами здійснюється і в рамках 
відкритої системи, тобто характеризується взаємозв'язками з зовнішнім 
середовищем, і має здатність пристосовуватись до змін в ньому. 

Процес управління матеріальними ресурсами на підприємстві 
ділиться на декілька відокремлених процесів, які часто мають різний 
характер. Кожний функціональний підрозділ діє у відповідності із 
завданнями, що перед ними поставлені, і в першу чергу по збільшенню 
прибутку і мінімізації затрат. В цих умовах виникає необхідність 
комплексної оптимізації системи управління матеріальними ресурсами. 
Досягнути цього можна на основі системного підходу, або концепції 

логістики, суть якої заклечається в інтеграції виробництва, матеріально-
технічного забезпечення, транспортування, інформації і комунікації. 
Тобто управління матеріальними ресурсами має базуватись на основі 
системного підходу, який направлений на безперервну ритмічну роботу 
підприємства, забезпечення його необхідними матеріалами та 
сировиною, при мінімальних затратах на їх використання. 

Термін "логістика" в економіці означає мистецтво управляти 
рухом матеріало потоків від виробника до споживача, тобто 
комбінування різних видів діяльності організацій і служб, пов'язаних з 
купівлею, розподілом, матеріальним забезпеченням виробництва і 
управління цим процесом. 

Метою логістики є забезпечення виробництва необхідними 
матеріалами та продуктами у необхідній кількості в потрібний час у 
потрібному місці з мінімальними витратами на їх використання. 
Завдання логістики – спрямувати діяльність підприємств до мінімізації 
сукупних витрат, що супроводжують рух та зберігання товарно-
матеріальних цінностей, починаючи з вибору постачальника і 
закінчуючи доставкою готової продукції до споживача. 

У найзагальнішому вигляді логістичний процес можна уявити як 
ланцюг з трьома ланками "постачальники – підприємство – споживачі", 
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за якими рухаються два взаємопов'язані потоки: матеріальний, що 
збільшує вартість продукції та інформаційний. 

Матеріальний потік являє собою рух та зберігання матеріалів, 
сировини і продукції. Він починається з транспортування сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів від постачальників 
і закінчується доставкою готової продукції споживачам та їх після 
продажного обслуговування. Рух та зберігання матеріалів здійснюється 
за допомогою трьох логістичних функцій: фізичного розподілу, 
підтримки виробництва, постачання. Фізичний розподіл і постачання є 
зовнішніми частинами матеріального потоку, а забезпечення 
виробництва – внутрішньою. 

Інформаційний потік являє собою рух та зберігання інформації. 
Він передує матеріальному потокові і необхідний для координації 
логістичних функцій та операцій (транспортування, складування, 
навантаження, розвантаження) за рахунок виконання чотирьох функцій: 
продуктово-ринкового прогнозування, аналізу поточного стану, 
оперативно-календарного планування руху, планування потреби в 
матеріалах. Логістика є важливим інструментом в управлінні 
матеріальними ресурсами підприємств, незалежно від форм власності, 
характеру випуску продукції, других факторів. 

Основним загальним завданням логістики є досягнення з 
найменшими витратами максимального пристосування підприємств до 
ринкової ситуації, яка змінюється, підвищення на ринку своєї частки і 
одержання переваг перед конкурентами. 

З цим завданням тісно зв'язані такі проблеми як забезпечення 
взаємної відповідності матеріальних і інформаційних потоків, контроль 
якості матеріальних ресурсів, визначення стратегій і технології 
переміщення товарів, встановлення форм стандартизації, визначення 
обсягів виробництва, транспортування і складування, відхилення між 
бажаннями і можливостями закупки та виробництва. 

Системне управління (логістика) розробляється на основі 
стратегічних цілей підприємства з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
факторів. 

Зовнішні – це взаємовідносини між постачальниками і 
споживачами; конкуренція на ринку забезпечення і збуту, темп розвитку 
споживчого ринку. 

Внутрішні – це організація постачання і її якість, величина 
затрат на постачання; пристосування складів і транспортних засобів для 
матеріалів; оптимізація транспортних маршрутів; рівень автоматизації 
складських процесів тощо. 

Системне управління матеріальними ресурсами розглядається в 
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двох аспектах: управлінському і технологічному. 
Управлінський аспект – організація руху матеріальних потоків. 
Технологічний – удосконалення транспортування, складського 

господарства, інформаційного забезпечення та оптимізація затрат на 
функціонування кожної з цих служб. 

Логістика стала міжнародним терміном і окремі економісти 
характеризують її діяльність такими категоріями як розподіл, фізичне 
забезпечення та розподілення. 

Розподіл – вид діяльності, що включає рекламу, реалізацію, 
транспортування продукції і надання послуг покупцям. 

Фізичний розподіл – доставка продукції від продавця до 
покупця. 

Фізичне забезпечення – здійснює переміщення сировини і 
матеріалів від постачальника до споживача. 

Усі ці категорії повинні діяти одночасно, так як вони визначають 
умови рівноваги і ефективного функціонування системи. 

Рівень реалізації цих економічних категорій може служити 
критерієм якості самої системи управління матеріальними ресурсами на 
підприємстві. 

 

3.2. Принципи формування системи  

управління матеріальними ресурсами 
 

Формування й функціонування системи управління 
матеріальними ресурсами за даними наукових досліджень і практичної 
діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств базується на 
наступних принципах: 

1. Плюралізм джерел і форм матеріально-технічного 
постачання. Це означає, що забезпечення матеріальними 
ресурсами може здійснюватись централізованим розподілом 
для виконання державних замовлень і децентралізовано за 
прямими угодами з підприємствами, оптово-торгівельними 
організаціями, акціонерними товариствами і т.д. 

2. Самостійність підприємств-постачальників (продавців) і 
підприємств-споживачів (покупців) у використанні 
матеріальних і фінансових ресурсів, які є їх власністю. 

3. Саморегулювання на основі діючих елементів державної 
економічної політики для досягнення збалансованості 
виробництва з матеріальними ресурсами (податки, ціни, 
процентні ставки, митні пільги, тощо). 

4. Ресурсозбереження і протизатратність. Це означає, що 
основні параметри процесу – використання матеріальних 
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ресурсів, матеріальні витрати, запаси і запасомісткість 
повинні бути врівноваженими на суспільно-необхідному 
рівні. 

5. Комплектність, яка передбачає, що в системі циркулюють 
всі потрібні для роботи підприємства види матеріальних 
ресурсів, необхідних для виконання інформаційних, 
виробничих і комерційних послуг. 

6. Інтенсифікація використання матеріальних ресурсів за 
рахунок максимально можливого залучення їх в обіг, тобто 
повторного і багато цільного використання, в основному 
відходів виробництва, як вторинних матеріальних ресурсів. 

7. Оперативність – здатність системи швидко реагувати на 
вимоги ринку в цілому і на індивідуальні потреби окремих 
підприємств-партнерів. 

8. Зворотність – можливість вільного переходу продукції як 
товару з натурально-речової форми у вартісну і навпаки. 

9. Пристосованість до науково-технічного прогресу, тобто 
система повинна освоювати, рекламувати і наповнювати 
ринок новими товарами і послугами. також впроваджувати у 
виробництво нову техніку, нові технології, просувати свій 
товар на ринку. 

10. Реалізація пріоритетів споживача – задоволення 
індивідуальних і суспільних потреб ринку в матеріальних 
ресурсах і послугах на суспільно-необхідному рівні при 
мінімальних затратах. 

Усі ці принципи повинні діяти одночасно, так як вони 
визначають умови рівноваги і ефективного функціонування системи. В 
іншому випадку система буде деформованою, що обов'язково може 
привести до збою процесу матеріально-технічного постачання: 
виникнення дефіцитних ситуацій при одночасному утворенню лишків 
запасів товаро-матеріальних цінностей. 

Рівень реалізації принципів може служити критерієм якості самої 
системи управління матеріальними ресурсами. 

 

3.3. Елементи системного управління матеріальними ресурсами 
 

Управління матеріальними ресурсами доцільно розглядати через 
призму досягнення стратегічних цілей розвитку держави, регіону, 
підприємства, на основі системного підходу до їх управління. 

Системне управління, як вже визначалось, це інтегрований 
процес організації руху матеріало-потоків. 

Логістика відповідає за такі проблеми – планування, 
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транспортування, організацію замовлень, управління складським 
господарством, контроль запасів, забезпечення інформацією та 
удосконалення всієї системи в цілому. 

Складовими елементами системного управління матеріальними 
ресурсами є: 

1. Планування потреби підприємства в сировині та ресурсах – 
це розробка планів забезпечення виробництва матеріалами й 
сировиною; вивчення впливу циклів економічного розвитку на потребу 
в матеріальних ресурсах; аналіз ринку матеріалів, сировини, 
комплектуючих; планування величини запасів. 

Наявність запасів дозволяє ефективно і економічно 
функціонувати всій виробничій системі. Сировина і матеріали можуть 
бути як у виробника, або на збереженні ближче до споживача. Величина 
запасів має бути оптимальною для всієї системи. Запаси дозволяють 
швидко реагувати на зміну попиту і забезпечують рівномірну роботу 
транспорту. 

2. Транспорт включає перевезення вантажів від постачальників 
до споживачів; вибір оптимального видів транспорту й перевезень; 
організація навантажувально-розвантажувальних процесів. 
Враховуються всі транспортні зв'язки, навіть і тоді, коли постачальник і 
споживач оплачують найманий транспорт. 

3. Складське господарство включає всі приміщення для 
збереження матеріалів, розміщення складських приміщень і їх 
використання. 

4. Інформація. 
Будь-яка система управляється при допомозі інформаційної та 

контролюючої підсистеми, яка передає замовлення, вимоги про 
відвантаження і транспортування продукції, підтримує певний рівень 
запасів. 

5. Виробниче планування і контроль за матеріало-потоками в 
процесі виробництва. 

6. Кадри – для управління матеріало-потоками, їх підбір і 
підготовка. Усі ці підсистеми залежать одна від одної. 

Системи логістики (управління) відрізняються за своєю 
структурою і визначаються розмірами підприємства, функціями, 
складським господарством, транспортною моделлю, а також стратегією 
їх функціонування. На систему логістики значний вплив мають 
структурні зміни в транспорті, ціни на паливо і інші матеріальні ресурси, 
а також науково-технічний прогрес, що приводить до змін вартості 
транспортних послуг. В результаті цього переоцінюється не тільки 
транспортна система, але й вся система управління матеріальними 
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ресурсами, міняються фізичні, управлінські і інформаційні системи, які 
потрібні для переміщення продукції. 

Важливим моментом є розробка моделі логістичної системи. При 
її розробці враховують ряд факторів і елементів, які наведені в табл.5, 
що визначають міру їх впливу на структуру логістичної системи. 

Таблиця 5 

Елементи логістичної системи і фактори,  

які потрібно враховувати при її розробці 
 

Елементи логістичної 
системи 

Фактори, які потрібно враховувати 
 при розробці системи 

1 2 
Число та розміщення 
виробничих одиниць 
(підприємств, фірм) 

Розміщення і кількість виробничих одиниць необхідно 
здійснювати з урахуванням постачальників продукції, 
транспортних витрат і кількості виробленої продукції 

Кількість і розміщення 
складів 

Склад може розміщуватись безпосередньо на 
підприємстві, або може бути складський центр для 
нагромадження і обробки вантажів, проміжний склад 

Транспортна модель Оптимальна для коленого підприємства 
Зв'язок Всі підрозділи, що входять в систему управління 

матеріальними ресурсами, повинні мати зв'язки 
інформаційної, контрольної і транспортної сітки 

Інформаційний зв'язок Чітко налагоджений інформаційний зв'язок. З цією метою 
використовують комп'ютери 

Логістична система розглядається як ефективний мотивований 
підхід до управління матеріало-потоками з метою зниження витрат 
виробництва і як наслідок собівартості продукції. Система логістики 
розглядається як управлінська логіка для реалізації планування, 
розміщення і контролю над фінансовими і матеріальними ресурсами. 
Такий підхід забезпечує тісну координацію логістичного забезпечення 
ринку і виробничої стратегії. 

Якщо це вдається, то результатом є: 

- необхідний асортимент запасів в потрібному місці і в 
найкращий час; 

- координація зовнішнього та внутрішнього транспорту; 

- гарантована своєчасна доставка матеріальних ресурсів на 
підприємство; 

- раціональне розміщення складського господарства й 
застосування упаковки, яка відповідає вимогам транспорту і 
дозволяє довести до мінімуму витрати сировини; 

- зменшення запасів у виробництві і готової продукції; 

- синхронізація замовлення і транспорту; 
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Система логістики не тільки об'єднує управління розрізненими 
функціями забезпечення, але й підвищує ефективність діяльності 
підприємств-споживачів, так як доставка здійснюється в потрібний час, 
на певне місце, в необхідній їм кількості, що в кінцевому рахунку 
підвищує ефективність всієї роботи підприємства. 

 

3.4. Організаційна структура органів управління  

матеріальними ресурсами 
 
Система управління матеріальними ресурсами має свою 

організаційну структуру. 
Організаційна структура управління – це упорядкована 

сукупність  взаємопов'язаних елементів зі стійкими зв'язками, що і 
забезпечує їх функціонування і розвиток як системи. Організаційна 
структура управління матеріальними ресурсами залежить від типу 
виробництва, його масштабів, номенклатури матеріалів, сировини, які 
потрібні для виробництва, міри кооперування з постачальниками і 
формами збуту продукції. Практика показує, що існує декілька різних 
підходів до формування структури органів управління матеріальними 
ресурсами. Одночасно можна виділити три різновиду структур, що 
широко використовуються на практиці. 

В першому випадку основна увага приділяється забезпеченню 
тісної взаємодії між відділом забезпечення і виробничими підрозділами, 
увесь упор робиться на підвищення ефективності управління 
матеріальними потоками на етапах забезпечення і виробництва. Це 
забезпечується створенням спеціалізованого підрозділу, керівник якого 
контролює рух матеріального потоку від моменту закупівлі матеріалів 
до моменту передачі готової продукції на склад збуту. Структура такого 
типу застосовується на підприємствах, які виробляють складну 
матеріаломістку продукцію. 

В іншому випадку основна увага приділяється упорядкуванню 
руху матеріало-потоків на стадії виробництва і збуту. Всі функції 
управління зосереджені в спеціальній службі. Управляючий очолює її, 
забезпечує постійну ув'язку виробничих і збутових планів, оперативно 
вирішує конфлікти і труднощі в цій області, координує дію виробничих, 
збутових і транспортних ланок. Такі структури одержали широке 
поширення в підприємствах споживчого комплексу, а також в 
кампаніях, які випускають великий асортимент різноманітної продукції, 
які мають складності при доведенні до багато чисельних і територіально 
розрізнених споживачів. 

В третьому випадку в рамках підсистеми управління 
матеріальними ресурсами об'єднуються всі види діяльності з управління 
матеріальними ресурсами і запасами на підприємстві. Цей варіант 
орієнтований на підвищення ефективності використання матеріально-
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товарних цінностей по всьому ланцюжку забезпечення – виробництво 

– збут. Він найбільш властивий для підприємств, які випускають 
складну матеріаломістку продукцію.  

Даний варіант орієнтований на ефективне використання 
матеріально-технічних цінностей по всьому ланцюжку забезпечення – 

виробництво – збут, складається із трьох функціональних блоків, які 
показані на схемі 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Модель інтегрованої системи управління  
матеріальними ресурсами 

 
В першому блоці зосереджені планові, координуючи і 

контрольні функції. 
В другому – вирішується завдання управління забезпеченням 

і поставкою матеріалів до місця обробки. 
В третьому – управління потоком готової продукції на стадії 

Управління матеріальними ресурсами 

Планування 
координація, контроль; 
розробка і складання 
планів забезпечення 
виробництва 
матеріалами і розподіл 
продукції; складання 
графіків завантаження 
обладнання і маршрутів 
руху матеріалопотоку в 
час обробки; розробка 
графіків перевезень і 
координація роботи 
транспорту; аналіз і 
розміщення виробничих 
потужностей і складів; 
розробка заходів по 
підвищенню 
ефективності управління 
матеріальними 
ресурсами; контроль 
показників ефективності 
руху і використання 
матеріалопотоків у всіх 
ланках виробничо-
збутової системи. 

Організація постачання, 
регулювання руху та 
використання 
матеріальних  ресурсів; 
організація закупівель і 
доставки матеріальних 
ресурсів; контроль якості 
матеріальних ресурсів; 
організація забезпечення 
сировини і матеріалів; 
контроль і активне 
регулювання 
використання 
матеріальних ресурсів в 
процесі обробки. 

Організація розподілу 
готової продукції під час 
збуту; організація 
збереження готової 
продукції; обробка 
замовлень споживачів; 
організація процесу 
розподілу і сервісного 
обслуговування 
споживачів. 
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збуту. 
Виходячи з цих завдань в організований комплекс 

управління матеріальними ресурсами доцільно включити такі 
підрозділи: 

- управління планування і виробничого контролю за 
використанням матеріальних ресурсів; 

- управління матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва; 

- управління розподілом продукції та її збутом. 
Взаємовідносини між службою забезпечення і збуту повинні 

бути дуже тісними. Вихід на ринок вимагає від служб забезпечення 
інформації перспективи збуту виробів поточного асортименту. 
Іншими словами, треба визначити, хто може купити продукцію, 
який буде попит на неї в даний час і на перспективу. Контроль і 
регулювання здійснюється через горизонтальну функцію з 
звичними вертикальними ланками. 

Наскрізна функція якби об'єднує різні управлінські процеси, 
координує і кооперує їх. Внаслідок чого у керівника організованого 
комплексу з'являється можливість впливати на будь-який процес в 
матеріальному процесі виробництва. Так, враховуючи кількість 
запасів, що потрібно реалізувати, умови збуту, транспортні 
можливості і кон’юнктурні оцінки, він впливає на забезпечення, 
регулює темпи виробництва і асортиментні зміни, впроваджує нові 
види упаковки, сприяє випуску нових сортів продукції і 
удосконалює виробництво в цілому. 

Служба забезпечення на основі перспектив збуту визначає 
можливості ресурсного забезпечення виробництва, тобто дає 
відповідь на запитання, які перспективи забезпечення матеріальних 
резервів, які доцільно зберегти в своїй виробничій програмі, тобто 
управління матеріально-технічним забезпеченням стає 
оптимальним при умові, коли воно опирається на логістичну 
концепцію, тісно пов'язану з ринковою кон'юнктурою. 

Таким чином, створення структури третього типу управління 
матеріальними ресурсами дає можливість підприємствам 
реалізувати свою концепцію логістики, а виділення спеціалізованої 
логістичної ланки управління, планування і виробничого контролю 
дозволить закріпити за нею відповідальність і концепцію для здійснення 
логістичної функції. 

При розробці організаційної структури управління слід 
приділяти увагу таким проблемам: 



 43�  

- визначенню цілей і на їх основі встановлення детальної 
специфікації робіт, які повинна виконувати логістична 
система; 

- групуванню видів діяльності за функціональними областями 
логістичної системи; 

- розподілу повноважень; 

- визначенню відповідальності і звітності за виконання того чи 
іншого виду діяльності; 

- розробці інструкцій, положень для робітників з тим, щоб 
кожен знав своє місце в процесі функціонування логістичної 
системи. 

Керівник логістичної системи визначає пріоритетність цілей 
підприємства по відношенню щодо раціонального управління 
матеріальними потоками, на відміну від локальних цілей окремих 
служб. 

Керівники які управляють логістичною системою здійснюють 
такі функції: 

- сприяють розвитку і формуванню системи, з врахуванням 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів; 

- розробляють стратегію логістичної системи; 

- координацію взаємопов'язаних функцій. 
Організаційна структура, яка управляє логістичною системою, 

здійснює такі функції: 
1. Розвиток і формування системи. 
Зміна технологій виробництва продукції і деяких 

функціональних підсистем логістичної системи, а також зміна 
організаційної політики підприємства в умовах ринку вимагають 
періодичного перегляду існуючої системи логістики. 

2. Стратегія логістичної системи в зв'язку з ринковою політикою 
підприємства. 

Логістична система включає в себе продаж, транспорт, 
матеріальні запаси, складську обробку матеріальних ресурсів, кадрову 
та іншу політику. 

Усі ці моменти формують логістичну систему. 
3. Адміністрація і координація взаємозв'язаних функцій.  
В організаційній структурі підприємства майже всі управлінські 

функції взаємопов'язані з логістичною системою (в області транспорту, 
контролю запасів, складські операції, розміщенні замовлень і т.д.). 

4. Специфіка логістики для підприємств різних галузей. 
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3.5. Організаційно-правові документи формування 

системи управління матеріальними ресурсами 

 

Основою роботи служб управління матеріальними 
ресурсами є регламентація функціональних прав і обов'язків усіх 
керівників і спеціалістів, що дає змогу досягти чіткої субординації і 
функціональних зв'язках і підпорядкуванні. Точне розмежування 
обов'язки і встановлення особистої відповідальності за доручену 
справу привчає працівників до дисципліни, порядку, діловитості, 
дає змогу оптимізувати роботу всієї системи управління. 

В підприємствах діє два види внутрішньовиробничих 
нормативно-правових документів: “Положення“ про підрозділи 
апарату управління і “Посадові інструкції“ керівників, інженерно-
технічних спеціалістів і службовців. 

Положення про підрозділи апарату управління – це 
документ, який регламентує структурну побудову і порядок роботи 
підрозділу. У ньому визначають основні завдання  структурного 
підрозділу, його склад і розміри, ступінь організаційної і 
виробничої самостійності, права і відповідальність, а також 
характер виробничих і економічних взаємовідносин з іншими 
підрозділами. 

Положення включає такі розділи: загальну частину, функції 
підрозділу, права та відповідальність. У загальній частині 
визначають місце і значення підрозділу в системі управління 
виробництвом, ступінь самостійності, кому підпорядковується 
підрозділ, його завдання і основні напрями діяльності. 

У розділі "Функції підрозділу" чітко формуються функції 
підрозділу, необхідні для виконання поставлених завдань. 

У розділі "Права підрозділу" визначають права, потрібні для 
виконання закріплених за підрозділом функцій, а також 
передбачений порядок їх здійснення. Права підрозділу здійснює 
його керівник, в межах своєї компетенції. 

У розділі "Відповідальність" згідно з діючим законодавством 
встановлено дисциплінарну і матеріальну відповідальність 
керівників підрозділів за своєчасне ефективне виконання функцій, 
раціональну організації. праці, а також за правильність розробки і 
здійснення заходів, спрямованих на розв'язання питань, що 
стосуються компетенції цих осіб. 

Крім положень про структуру підрозділів, на кожному 
підприємстві розробляють посадові інструкції для всіх працівників 
апарату управління, які дають можливість ефективно розподіляти 
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функції кожного підрозділу між його працівниками. Вони мають 
відповідати вимогам раціональної структури управління 
матеріальними ресурсами і відображати об'єктивні вимоги до рівня 
знань і кваліфікації працівника. 

Посадові інструкції  повинні забезпечити: 

- дотримання принципу персональної відповідальності за 
доручену справу; 

- органічний зв'язок підрозділів підприємства; 

- чітку систему підпорядкованості; 

- умови для розв’язання виробничих питань на нижчому 
ступіні управління, тобто структура управління повинна 
сприяти наближенню органів оперативного керівництва 
до виробництва; 

- оптимальну кількість об'єктів управління і виконавців. 
Посадові інструкції слід уточнювати при зміні структури 

апарату управління і чисельності працівників, підвищення рівня 
комп'ютеризації управлінських робіт. 

До посадових інструкцій, Положення про підрозділи 
додаються схеми інформаційного забезпечення, в яких 
зазначаються джерела, вид інформації, час і періодичність їх 
надходжень, кількісні параметри. 
 

Запитання для самоперевірки і учбові завдання 
 

1. Дайте визначення системного управління матеріальними 
ресурсами. 

2. Обґрунтуйте, для чого необхідний логістичний підхід в 
управлінні матеріальними ресурсами. 

3. Охарактеризуйте основні принципи формування системи 
управління матеріальними ресурсами. 

4. Які елементи логістичної системи управління 
матеріальними ресурсами. 

5. Обґрунтуйте типову організаційну структуру служби 
управління матеріальними ресурсами на підприємстві. 

6. Які організаційно – правові документи формування 
системи управління матеріальними ресурсами. 
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РОЗДІЛ 4. РИНОК ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 
ЯК СФЕРИ ТОВАРНО-ГРОШОВОГО ОБІГУ 

 
4.1. Особливості процесу розподілу і обігу засобів 

виробництва в умовах ринкових відносин 

4.2. Сутність і функції ринку засобів виробництва 

4.3. Економічні умови функціонування ринку засобів 

виробництва 

4.4. Інфраструктура ринку засобів виробництва 

4.5. Умови нормального функціонування ринку засобів 

виробництва 

 
4.1. Особливості процесу розподілу і обігу засобів виробництва  

в умовах ринкових відносин 

 
Необхідною умовою процесу виробництва за любої 

суспільно-економічної формації є постійне забезпечення 
виробництва матеріальними елементами, тобто засобами праці 
(машинами, інструментами, пристосуваннями тощо) і предметами 
праці (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, 
енергією), які створюють в своїй сукупності засоби виробництва. 

Однак, будучи загальним для всіх економічних формацій, 
процес забезпечення підприємства засобами виробництва протікає 
в кожній суспільно-економічній формації по-різному. Постачаючи 
виробництво сировиною, матеріалами, паливом, окремі 
підприємства-постачальники і підприємства-споживачі вступають 
між собою у визначені господарські зв'язки, які відображають не 
тільки виробничо-технологічні, але й соціально-економічні 
відносини людей. 

Тому матеріально-технічне постачання виступає як процес 
розподілу і обігу засобів виробництва і раціональної організації їх 
доставки від виробників до споживачів. 

На даний час економіка України переходить до забезпечення 
виробництва необхідними матеріальними ресурсами на основі 
попиту і пропозиції, тобто за ринковими принципами. 

Вони мають свої властивості. 
Перша особливість полягає в тому, що раніше, згідно закону 

планомірного й пропорційного розвитку рух засобів виробництва 
від виробника до споживача здійснювався не на основі "випадкових 
ринкових зв'язків", а виходячи з народногосподарської доцільності 
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та на основі затверджених народногосподарських галузевих 
пропорцій.  

Розподіл засобів виробництва між галузями та економічними 
районами ґрунтувався на нормах витрат матеріальних ресурсів на 
одиницю продукції, розроблених і затверджених у встановленому 
порядку (за досягненим результатом). Дані норми виступали як 
признана державою суспільно-необхідна кількість матеріальних 
ресурсів, які можна витратити на випуск даної продукції при 
даному рівні розвитку техніки. 

В результаті, кожний споживач начебто отримував таку 
кількість засобів виробництва, яку йому дійсно необхідно і 
достатньо для виконання народногосподарського плану. 

Такий підхід до забезпечення підприємств засобами 
виробництва безумовно ефективне, якщо, по-перше, керуватися 
критерієм найменших народногосподарських витрат. Однак цього 
принципу не завжди придержувались. По-друге, в умовах 
постійного дефіциту засобів виробництва важко було вирішувати 
питання доцільності пропорційності розвитку підприємств. По-
третє, норми витрати матеріальних ресурсів носили часто волевий 
характер, принцип "від досягнутого" не мав часто-густо нічого 
спільного з науково-обґрунтованим нормуванням, для якого 
характерний облік якості матеріалів які використовуються, умови 
роботи обладнання та інші фактори виробництва. 

Друга особливість полягає в тому, що увесь процес 
розподілу і обігу засобів виробництва здійснювався спеціально 
створеною для цієї цілі системи державних органів постачання 
продукцією виробничо-технічного призначення, яка має розвинену 
матеріально-технічну базу: склади, навантажувально-
розвантажувальні засоби, транспорт і т.д. Держава не тільки 
розробляла та затверджувала плани МТЗ (матеріально-технічного 
забезпечення) народного господарства, але й старалася виконати 
даний план через дану систему, в яку входили союзні, 
республіканські та регіональні організації, які ускладняли і 
збільшували витрати з забезпечення підприємств засобами 
виробництва. 

В умовах ринкових відносин і широкої комп’ютеризації 
переважають, як правило, прямі господарські зв'язки в частині 
забезпечення підприємств матеріальними ресурсами. Про 
ефективність таких зв'язків засвідчує і діюча система забезпечення 
підприємств за кордоном. 

Сутність третьої особливості полягає в тому, що розподіл і 
обіг засобів виробництва раніш здійснювався з найменшими для 
даного рівня розвитку народногосподарськими витратами обігу. У 
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відмінності від зарубіжної економіки розподіл і обіг засобів 
виробництва здійснюється в інтересах всього суспільства, а не 
окремих підприємств. 

В умовах же ринкової економіки, коли основним суб'єктом 
господарювання є підприємство, воно самостійно обирає собі 
продавця засобів виробництва. 

Перехід засобів виробництва (сировини, матеріалів, 
обладнання і т.д.) від виробника до споживача завжди є актом 
обміну, а в умовах товарного виробництва – актом товарно-
грошового обігу. 

Обіг матеріальних ресурсів у сфері МТЗ є товарним обігом, і 
засоби виробництва виступають як товари, які продаються і 
покупаються виробником і споживачем за гроші, на ринку засобів 
виробництва. 

 
4.2. Сутність і функції ринку засобів виробництва 

Ринок засобів виробництва виник одночасно з товарним 
виробництвом як його невід'ємна частина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема 2. Схема ринку як способу організації товарного 
виробництва 

РИНОК 

Економічна категорія 

Схема реалізації відносин 
товарного виробництва 

Спосіб господарювання 

Сукупність форм і методів 
господарювання в умовах 

конкуренції 

Механізм дії 

Сукупність об’єктивних зв'язків і 
взаємозалежностей між суб'єктами 

ринкових відносин, що 
ґрунтуються на законах товарного 

виробництва 

Механізм використання 

Реалізація господарської діяльності 
учасниками ринку на основі 

принципу товарного виробництва, 
систем мотивації та стимулювання 

ефективної діяльності 

Найзагальніші елементи ринкової економіки 

Багатоукладність економіки, різноманітність форм власності 

Ринковий механізм саморегулювання 
Державне регулювання 
Рівень і стан ринкової економіки 
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Товарне виробництво характеризується саме тим, що 
продукт виробляється не для власного споживання, а для інших 
споживачів, тобто на продаж. 

Товарне виробництво регулюється механізмом купівлі-
продажу на основі товаро-грошових відносин. Це процес руху 
товарів від сфери виробництва до сфери споживання. Наявність 
обмінних відносин між виробником та споживачем через систему 
купівлі-продажу на основі вільного ціноутворення створює ринок. 
Ринок і поділ праці нероздільні. Ринок – властивий здоровій 
економіці, він несумісний з монополією. Чим глибший поділ праці, 
тим більш розвинений ринок, а разом з ним всі його інструменти – 
гроші, кредит, прибуток. Ринкова економіка базується на трьох 
підвалинах: 

- свободі підприємства; 

- конкуренції; 

- еквівалентному обміні. 
Процес створення ринку засобів виробництва в Україні 

передбачає перехід від централізованого розподілу засобів 
виробництва і прикріплення споживачів до постачальників до 
вільної їх торгівлі. Мета цього переходу полягає в: 

- створенні реальних передумов активного впливу ринку 
засобів виробництва на їх виробників і споживачів; 

- забезпеченні динамічної відповідності між попитом і 
пропозицією; 

- наданні підприємствам можливості придбати 
матеріальні ресурси у відповідності з їх 
платоспроможним попитом; 

- реалізації ними продукції, яка виробляється керуючись 
стратегією і тактикою своєї діяльності, законами та 
нормами ринкового товаро-грошового обігу. 

Ринок керується дією таких основних економічних законів 
як закон попиту і пропозиції, закон вартості, закон конкуренції, 
закон грошового обігу та інших. 

Ринок засобів виробництва є складовою ринку товарів та 
послуг, тому можна дати наступні визначення його об'єктів та 
суб'єктів. 

Суб'єкти ринка засобів виробництва – це фізичні та 
юридичні особи, вступаючи в економічні відносини товарообміну 
та послуг як користувачі, з одного боку, та як виробники, з іншого. 
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Суб'єктами є: підприємства, індивідуальні товаровиробники, фірми, 
держава, організації тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Суб'єкти ринку засобів виробництва. 
Об'єкти ринку – це специфічні групи товарів та послуг, 

маючи постійний попит, стале їх постачання на ринок й 
різноманітність за характером, способом та цілями вживання. Для 
ринка засобів виробництва об'єктами є засоби виробництва. 

Ринок засобів виробництва характеризується високою мірою 
само збалансованості і саморегулювання; сприяє високій соціальній 
активності підприємств з метою ритмічного забезпечення 
споживачів усіма видами матеріальних ресурсів. 

Ринок засобів виробництва виконує такі функції: 
1. Технічно-економічну. Суть її полягає в тому, щоб 

забезпечити рух товарів і послуг від виробника до 
споживача. Виконання цієї функції пов'язане з відповідними 
затратами праці, засобів виробництва і коштів. Тому ринок 
є об'єктом господарювання. Продавці повинні покривати 

витрати по реалізації товарів та послуг власними доходами і 
мати від своєї діяльності реальний прибуток. Це вимагає 

ефективного господарювання. 
2. Регулюючу. Ринок найбільш досконалий інструмент 

саморегулювання товарного виробництва. Він визначає 
"що", "коли", "скільки" і "як" виробляти. Цю функцію ринок 

виконує, тому що він найбільш "оперативно" реагує на 
зміни, які відбуваються в економічному житті суспільства, а 

суб'єкти ринкових відносин, в свою чергу, реагують на 
зміни, що відбуваються на ринку. 

3. Розподільчу. Встановлює необхідні виробничі пропорції, 
забезпечує збалансованість економіки. 

Держава 

Державні, колективні, 
кооперативні, приватні 

підприємства 

Іноземні фірми та громадяни 

Різні установи та організації Громадяни України 

Суб’єкти 
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4. Стимулюючу. Головне в цій функції полягає в тому, що 
ринок стимулює виробництво саме тих товарів, які 

необхідні споживачам. Водночас складається така ціна, яка 
задовольняє і виробників і споживачів. Якщо ціна 

зменшується то виробники змушені не тільки скорочувати 
виробництво, але й шукати шляхи зменшення витрат. 
Конкурентна боротьба на ринку змушує підприємців 
оновлювати продукцію, розширювати її асортимент, 

поліпшувати її якість. 
5. Інформаційну. Інформує про стан справ в господарському 

житті. 
Отже ринок засобів виробництва базується на зацікавленості 

товаровиробників у випуску високоякісної продукції і гарантує розвиток 
підприємницької діяльності, структурну перебудову економіки. 

Ринок засобів виробництва також виконує ряд інших функцій. Їх 
можна звести у дві групи: організаційні й економічні. 

1. Організаційне встановлення зв'язків між виробниками й 
споживачами засобів виробництва, не опосередкованих іншими 
(наприклад, державними) системами розподілу. 

2. Забезпечення вільного вибору партнерів по господарських 
зв'язках. 

3. Забезпечення конкуренції між суб'єктами ринку. 
1. Економічний механізм ринку робить усіх учасників 
конкурентного процесу матеріально зацікавленими в 
задоволенні тих потреб, які виражаються через попит. 
2. Ринок стимулює засвоєння досягнень науково-технічного 
прогресу, зниження витрат, підвищення якості, розширення 
асортименту засобів виробництва. 
3. Сприяє вирішенню соціальних і економічних проблем 
суспільства, таких, як підвищення рівня життя, структурна 
перебудова економіки, підвищення ефективності суспільного 
виробництва тощо. 
4. Механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту 
засобів виробництва. 

В процесі виконанні цих функцій ринок вирішує наступні 
завдання: 

- визначає суспільну цінність вироблених товарів; 

- встановлює необхідні відтворювальні пропорції; 

- забезпечує динамічну відповідність між: попитом і 
пропозицією; 
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- ліквідує дефіцит матеріальних ресурсів; 

- дає кожному підприємству реальну можливість в межах 
своїх фінансових ресурсів забезпечити себе матеріально-
технічними ресурсами. 

Таким чином, забезпечення підприємств матеріально-технічними 
ресурсами через вільну купівлю-продаж за прямими господарськими 
зв'язками через посередників, фірмові магазини є основним завданням 
ринку засобів виробництва. 

Створення ринку засобів виробництва в умовах ринкових 
відносин має базуватися на високому рівні економічної і юридичної 
самостійності господарських структур, що проявляються в: 

- праві підприємства формувати свою виробничу програму з 
урахуванням попиту (замовлень), керуючись власною 
вигодою; 

- вільному виборі контрагентів у забезпеченні матеріальними 
ресурсами; 

- свободі вибору часу закупівель матеріальних ресурсів; 

- самостійному визначенні договірних цін з урахуванням 
витрат на виробництво і якості матеріалів; 

- ліквідації монополії постачальників, посередників через 
створення аналогічних підприємств. Ринок засобів 
виробництва сприяє: 

- розвитку конкуренції між товаровиробниками і власниками 
ресурсів; 

- вільному переливу капіталу між галузями і регіонами; 

- реалізації товарів за цінами рівноваги, відображаючи реальне 
співвідношення між попитом і пропозицією. 

Таким чином, ринок засобів виробництва – це комплексне 
поняття, яке включає в себе сферу обміну товарів, тобто їх купівлі-
продажу, економічний простір (місце), на якому відбувається обмін 
товарів та товаро-грошових відносин, систему вільного руху товарів та 
інші процеси. 

 
Ринок засобів виробництва має свої показники 

 
Складовими елементами розвиненого ринку засобів 

виробництва є: оптова торгівля, попит, пропозиція, кон'юнктура, 
ціна та інше. 
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Оптова торгівля – форма матеріально-технічного 
забезпечення, при якому придбання засобів виробництва 
здійснюється не на основі фондування і лімітування, а шляхом 
вільної їх закупівлі на ринку, розмір якої визначається реальними 
економічними та технічними умовами і обмежується тільки 
наявністю у підприємства власних грошових коштів і кредитів. 

Попит – покупна спроможність підприємств, яка 
визначається розмірами їх грошових прибутків, призначених для 
закупівлі товарів. 

Пропозиція – сукупність товарів. які надходять на ринок для 
остаточної реалізації. 

Кон'юнктура ринку – співвідношення попиту і пропозиції як 
по товарній масі у цілому, так й по окремим товарам і їх групам. 

Ціна – грошовий вираз вартості товару. Вона повинна 
відображати суспільно-необхідні витрати на виробництво і 
реалізацію продукції, її споживчі властивості, якість і ураховувати 
платоспроможний попит споживача. Підприємство реалізує свою 
продукцію по цінах, які формуються самим підприємством, а також 
за договірними зі споживачем цінам. 

 
4.3. Економічні умови функціонування ринку засобів 

виробництва 

 
Ринок засобів виробництва забезпечує вільну реалізацію 

засобів виробництва-сировини, матеріалів, пального, енергії, 
обладнання. 

Його формування здійснюється на основі заміни 
централізованого розподілу ресурсів вільною торгівлею більшої 
кількості видів продукції виробничо-технічного призначення. 

Організаційною основою розвитку ринку засобів 
виробництва є демонополізація виробництва, забезпечення 
конкуренції між товаровиробниками і торговими посередниками, 
впровадження сучасних систем маркетингу, рекламної діяльності. 

Головною рисою ринку є його саморегулювання. Через 
ринковий механізм господарської самостійності взаємопов'язані 
підприємства повинні одержувати достовірну інформацію про те, 
що виробляти і що купувати. Але при цьому не включається, а, 
навпаки, передбачається макро-маштабний вплив держави на 
формування і функціонування ринку засобів виробництва. Це 
передбачає розвиток НТП, перспективні зміни 
народногосподарських пропозицій, економічну політику та 
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законодавче забезпечення. Основа ефективного регулювання ринку 
– широка гама економічних важелів, які визначають поведінку 
господарських партнерів, і спрямовані на: 

- перехід підприємств на анти витратний спосіб 
виробництва; 

- відміну дотацій збитковим підприємствам; 

- удосконалення кредитно-фінансової системи; 

- підтримку малих і середніх підприємств, орієнтованих 
на випуск засобів виробництва; 

- ліквідацію дефіциту матеріальних ресурсів за 
допомогою структурно-інвестиційної політики і 
покращення балансової роботи на макрорівні; 

- ліквідацію дефіциту зовнішньоторгового балансу; 

- удосконалення формування державних замовлень; 

- сприяння розвитку змішаних, особливо спільних, 
підприємств, що дозволить одержувати валюту і стати 
індикаторами стану нашої економіки з оцінками глибини 
ринкових змін, пристосування навколишнього 
середовища до вимог і режиму роботи спільних 
підприємств; 

- розширення виробництва високоякісної, 
конкурентоспроможної продукції. 

Держава не втручається в діяльність підприємства, але на 
основі законів не дозволяє розвиватися недобросовісній 
конкуренції і прояву монополізму. Законодавством забороняється: 

а) рекламувати свою продукцію шляхом поширення 
негативної інформації про аналогічну продукцію, що виробляється 
іншими підприємствами; 

б) тимчасове зниження договірних цін на продукти з таким 
розрахунком, щоб витіснити конкурентів, а потім знову значно їх 
підвищити; 

в) скуповувати сировину й матеріали, напівфабрикати з тією 
метою, щоб залишити своїх суперників без забезпечення їх 
матеріальними ресурсами; 

г) вступати в союзи з іншими підприємствами або 
посередниками, якщо вони спрямовані на погіршення становища 
конкурентів на ринку або встановлення монопольних цін. 
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Ринок регулюється системою законів як економічних, так і 
юридичних та може функціонувати тільки за певних умов. 
Головною з яких є розвинута ринкова економіка, що означає: 

- по-перше, це економіка в основі якої лежить розвинуте 
товарне виробництво (поділ праці, економічна 
самостійність); 

- по-друге, це економіка, що ґрунтується на повній 
відповідальності економічного суб'єкта за результати 
своєї діяльності та опирається на юридичну 
рівноправність всіх видів діяльності; 

- по-третє, це економіка здорової конкуренції, де існують 
антимонопольні закони які виключають монополізм як у 
виробництві, так і при реалізації продукції; 

- по-четверте, це економіка з вільним ціноутворенням, з 
розвинутими фінансово-кредитною та грошовою 
системами. 

Важливою умовою функціонування ринку засобів 
виробництва є відповідна структура управління як на державному 
рівні, так і на регіональному рівнях та підприємствах. 

 
4.4. Інфраструктура ринку засобів виробництва 

 
Функціонування ринку засобів виробництва значною мірою 

визначається розвитком інфраструктури. Термін "інфраструктура" 
в нашій економічній науці з'явився на початку ХХ століття. 
Інфраструктура складається із двох латинських слів "інфра" – під, 
або нижнє, а "структура" – будова, розміщення.  

Отже, інфраструктура – це сукупність підприємств, 
організацій, які забезпечують багаторівневе функціонування 
господарських взаємозв'язків, взаємодію суб'єктів ринкової 
економіки і регулює рух товаро-грошових відносин. Ринкова 
інфраструктура – це сукупність суб'єктів матеріального, 
технічного, організаційного, інформаційного, фінансового і 
правового характеру, які забезпечують безперервне 
функціонування ринкового механізму. 

Інфраструктура ринку засобів включає три основних блоки: 
організаційний, технічний та інформаційний. 

До організаційного блоку належать біржі, оптові магазини, 
брокерські та дилерські компанії, торговельні будинки, ярмарки, 
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виставки, власні комерційні структури певних промислових 
підприємств, роздрібна торгівля. 

До технічного – склади, транспортна система, тарне 
господарство. 

Інформаційний блок забезпечує підприємство необхідними 
матеріалами у вигляді довідників, реклами, каталогів, норм та 
нормативних документів, розпоряджень тощо. Всі організації, 
підприємства, що входять в ринкову інфраструктуру, мають 
забезпечити вирішення наступних завдань: 

- рух матеріалів, сировини від виробника до споживача; 

- виробничо-технічне обслуговування основного 
виробництва; 

- рух і відповідність інформаційних потоків. 
Усі елементи ринкової інфраструктури по-різному 

впливають на ринок засобів виробництва, від їх розвитку значною 
мірою залежить характер і темпи його становлення. 

У даний час в Україні функціонують наступні організаційні 
системи інфраструктури засобів виробництва. 

Аукціон – це форма продажу у визначений строк і у 
визначеному місці товарів, попередньо встановлених для 
ознайомлення. На аукціонах реалізують певні види товарів, які, як 
правило, користуються підвищеним попитом. Особливістю 
аукціонів є обмежена відповідальність продавця за якість 
запропонованих товарів. 

Отже, аукціон – це продаж реальних товарів на основі 
конкурсу покупців. Міжнародні аукціони – переважно комерційні 
організації, які мають приміщення, необхідне обладнання та 
кваліфіковані кадри. Аукціони організовуються також 
спеціалізованими брокерськими фірмами, які перепродають товари 
та послуги. 

Торгівельно-промислові палати – це комерційні організації, 
головним завданням яких є сприяння розвитку економічних та 
торговельних зв'язків із зарубіжними партнерами. Вони є 
юридичними особами, які діють на принципах повного 
комерційного розрахунку та самофінансування. Торгівельно-
промислові палати надають цільові інформаційні послуги. 

Світова практика знає й таку форму торгово-комерційної 
діяльності, як торговельні будинки. Торговельні будинки – це 
торговельні фірми, що закуповують товари у виробників або в 
оптовиків своєї країни і перепродують їх за кордон, або 
закуповують товари за кордоном і перепродують місцевим оптовим 
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та роздрібним торгівцям і споживачам промисловості та інших 
галузей господарства. Торговельні будинки здійснюють операції за 
свій рахунок, але можуть виконувати також функції комісіонера як 
для вітчизняних, так і для зарубіжних підприємців, торговельних 
організацій та окремих осіб. 

Комерційно-посередницькі фірми – оптові підприємства, які 
здійснюють оптову торгівлю за свій рахунок із залученням кредитів 
як із власних складів, так і складів виробників та інших оптових 
посередників. Організаційно можуть об'єднувати декілька 
складських підприємств, транспортне господарство, цехи та 
дільниці по наданню додаткових і виробничих послуг. 

Оптові бази – це підприємства, що організаційно 
об'єднують склади та спеціалізовані за технічними ознаками 
переробної продукції зі спільними енергетичними, транспортними 
та іншими комунікаціями, а також централізованими 
експедиційними, допоміжними службами, апаратом управління, які 
організовують складування і відправку продукції. 

Оптові магазини – підприємства, які максимально 
наближені до покупців, характеризуються невеликими масштабами 
оптової реалізації, наявністю торгового залу з виставленими 
зразками, великою питомою вагою продажу за готівку. 

Ярмарки – це надзвичайно важливий елемент ринкової 
інфраструктури. Вони бувають всесвітні, міжнародні, регіональні, 
національні та місцеві. Ярмарки – це торги, ринки товарів, які 
періодично організовуються у встановленому місці. З розвитком 
суспільного виробництва, розширенням торговельно-обмінних 
операцій, посиленням конкуренції з центрів привозу великих 
партій наявного товару ярмарки перетворилися на ярмарки-
виставки зразків товарів, які можна замовити. 

Біржа – це організаційно оформлений і регулярно 
функціонуючий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля 
товарами, головним чином сировиною і матеріалами за зразками та 
стандартами. 

Біржа не є ринком реального товару, вона організовує обмін 
на основі документального відображення товарів і капіталів. На 
біржах здійснюється два види товарообігу: реальний та 
ф'ючерсний. 

Ф'ючерсні операції – це торгові угоди, розраховані на 
довгостроковий період і передбачають закупівлю товарів в 
перспективі, по мірі їх  виробництва. 
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На відміну від угод на реальний товар ф'ючерсні угоди не 
передбачають зобов'язань сторін поставити або прийняти товар в 
строк, передбачений в контракті, а здійснюють купівлю і продаж 
права на товар з поставкою його у встановлений строк по 
закінченні визначеного періоду часу. Різницю між ціною контракту 
на день його підписання і ціною в день його виконання виплачують 
або продавець (якщо ціна зросла), або покупець (якщо ціна 
знизилася). 

Товарні біржі і брокерство зародилися в країнах Західної 
Європи на межі ХVI-XVII століть. На сьогодні в США, 
Великобританії, Франції, Японії та інших країнах з ринковою 
економікою товарні біржі і брокери відіграють самостійну і значну 
роль в процесі оптової торгівлі. 

Товарні брокери є посередниками при укладанні угод на 
біржах і спеціалізуються на певних видах товарів та послуг. 
Брокери не зв'язані з постачальниками або із збутовими 
структурами конкретних фірм і підприємств безпосередньо. Але 
вони укладають товарні угоди від імені конкретних покупців та 
продавців. Діяльність брокерів оплачується у відсотках від вартості 
угоди або із фіксованими ставками за укладену угоду. Діяльність 
брокерів відзначається глибоким знанням ринку товарів, на яких 
вони спеціалізуються, можливістю укладання термінових 
контрактів. 

Організованим місцем укладання брокерських угод 
контрактів є товарні біржі. Товарні біржі являють собою постійно 
діючі ринки. 

 
4.5. Умови нормального функціонування  

ринку засобів виробництва 

 
Відмінними ознаками, які притаманні для нормального 

функціонування ринку, є: 

- наявність прямого комерційного (ринкового) зв'язку між 
виробником та споживачем, продавцем і покупцем; 

- можливість вільного вибору партнера по господарських 
зв'язках; 

- конкуренція між виробниками (продавцями) за збут 
своєї продукції. 

При встановленні господарських зв'язків між 
підприємствами не виключається можливість включення до цих 
ринкових відносин посередника – оптової ланки. Крупним 
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постачальникам вигідно мати справу з багато чисельними мілкими 
споживачами через посередника, який сприяє розширенню ємності 
ринку, гарантує якість обслуговування, знімає протиріччя які 
об'єктивно існують між масовим виробництвом та індивідуальним 
споживанням. 

Посередник є найважливішою ланкою виробничого процесу. 
Він доводить продукцію до максимального ступеня споживчої 
готовності і відповідно до замовлень споживача підготовляє 
продукцію до використання: розкроює, розфасовує, наносить 
укріпляючи покриття тощо. 

Ринок засобів виробництва – зв'язувальна ланка між 
виробництвом і споживанням продукції виробничо-технічного 
призначення. Він забезпечує остаточне визнання суспільної 
важливості даного продукту. Однак дану свою функцію ринок 
може успішно виконувати тільки за визначених умов: 

- подолання в економіці крупних деформацій і 
диспропорцій; 

- забезпечення матеріально-фінансової збалансованості 
економіки; 

- встановлення гнучких цін, які сприяють підтримці 
збалансованості попиту і пропозиції; 

- наявність на ринку по кожному виду товарів достатньої 
чисельності виробників і споживачів, яка необхідна для 
подолання монополізму у виробництві продукції; 

- створення економічного механізму стимулювання 
виробників, який спонукає змінювати обсяг та структуру 
виробництва відповідно до вимог ринку; 

- наявність необхідної інфраструктури – оптової ланки з 
розгалуженої мережею торговельних підприємств, 
оптових та фірмових магазинів, фондових і товарних 
бірж, інформаційно-комерційних центрів. Центри 
слугують ринковим мостом для переходу від розподілу 
матеріальних ресурсів до їх оптової торгівлі. Через них 
до господарського обігу залучаються вільна від 
держзамовлення частина продукції підприємств, а також 
відходи виробництва, неліквіди, невстановлене 
обладнання; 
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- можливості вільного виходу підприємств на зовнішній 
ринок і забезпечення повної конвертації вітчизняної 
валюти; 

-  використання світових стандартів; 

- наявність спеціалістів, які володіють знанням ефективно 
вести торгові справи. 

Ринок вимагає активного відношення до економіки, 
підприємливості, комерційної ініціативи з елементами 
підприємливого ризику, високої економічної культури. 

Ринок засобів виробництва виконує регулюючу функцію в 
економіці, але в свою чергу він потребує регулювання з боку 
держави. Держава не прямо впливає на продавця та покупця, 
створює визначене економічне середовище, в якому постачальники, 
що переслідують власну вигоду і в той же час обмежені правовими 
нормами, вимушені прислухатися до інтересів споживача, не 
підвищувати ціни, удосконалювати свою продукцію. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Які особливості процесу розподілу і обігу засобів 

виробництва в умовах ринкових відносин. 
2. Охарактеризуйте суть ринку засобів виробництва. 
3. Обґрунтуйте основні функції ринку засобів виробництва. 
4. Що є об’єктом і суб’єктом ринку засобів виробництва. 
5. Які показники ринку засобів виробництва. 
6. Обґрунтуйте економічні умови функціонування ринку 

засобів виробництва. 
7. Поясніть для чого необхідна інфраструктура ринку засобів 

виробництва. 
8. Які умови нормального функціонування ринку засобів 

виробництва. 
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РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА 

 
5.1. Роль і значення матеріально-технічного постачання в 

забезпеченні ритмічності виробництва 

5.2. Цілі управління матеріально-технічним 

забезпеченням виробництва 

5.3. Функції управління матеріально-технічним 

забезпеченням виробництва 

5.4. Сутність і організація процесу управління 

матеріально-технічним забезпеченням виробництва  

5.5. Планування потреби у матеріальних ресурсах і 

розробка плану матеріально-технічного забезпечення 

виробництва 

5.6. Організаційна структура та завдання служби 

постачання підприємства 

5.7. Організація постачання цехів матеріальними 

ресурсами 

5.8. Аналіз виконання плану матеріально-технічного 

забезпечення підприємства 

 
5.1. Роль і значення матеріально-технічного постачання в 

забезпеченні ритмічності виробництва 

 
Раціональна організація матеріально-технічного постачання 

визначає на підприємстві рівень використання засобів виробництва, 
ріст продуктивності праці, зниження собівартості продукції, 
збільшення прибутку та рентабельності.  Цим визначається роль і 
значення матеріально-технічного постачання у системі 
виробничого менеджменту.  

Постачання виробництва необхідними матеріальними 
ресурсами є початковою ланкою виробничого процесу, а збут 
готової продукції – його завершенням. Під матеріально-технічним 

постачанням підприємства розуміється процес забезпечення його 

всіма видами матеріально-технічних ресурсів в затребуваний час 

та в обсягу, який необхідно для нормального здійснення його 

виробничо-господарської діяльності. Від організації постачання, 
своєчасності надходжень матеріальних ресурсів у виробництво в 
необхідному асортименті, кількості і потрібної якості значною 
мірою залежать рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, 
її якість і ефективність діяльності колективу підприємства. 
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Основним завданням підприємства з організації і управлінню 

матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і 
комплексне постачання виробництва усіма необхідними 
матеріальними ресурсами для здійснення виробничого процесу в 
точній відповідальності з затвердженими плановими завданнями. 
При цьому сам процес постачання повинен здійснюватися при 
мінімальних транспортно-складських витратах та найкращим 
використанням матеріальних ресурсів у виробництві. 

В практиці роботи підприємств відрізняють дві форми 
постачання: транзитну і складську. 

При транзитній формі постачання підприємство отримує 
сировину і матеріали безпосередньо від підприємств, які їх 
добувають, облагороджувають або виробляють. Застосування цієї 
форми економічно виправдано у всіх випадках, коли потрібна на 
даний відрізок часу кількість сировини і матеріалів дорівнює 
транзитній формі або більш неї. 

Складську форму постачання, при якій необхідні 
матеріальні ресурси підприємство отримає з баз і складів 
постачально-збутових організацій, економічно виправдано 
використовувати для матеріалів, які споживаються у невеликих 
кількостях. 

Таким чином, господарські зв'язки підприємств з 
постачальниками матеріальних ресурсів організуються  
безпосередньо з підприємством-постачальником. Важливим 
завданням є розвиток прямих довгострокових зв'язків, під якими 
розуміється така форма господарських відносин, коли конкретні 
умови постачання, асортимент, якість, строки, взаємна матеріальна 
відповідальність та інші питання узгоджуються безпосередньо на 
основі прямих договорів. 

Крім цих форм постачання, в теперішній час отримали 
широке розповсюдження і інші форми та методи забезпечення 
підприємств матеріальними ресурсами: 

- через товарні-сировинні біржі; 

- аукціони, конкурси; 

- спонсорство; 

- оптові закупівлі; 

- регулярні закупівлі дрібними партіями; 

- закупівлі за мірою необхідності; 

- постачання виробництва за запитами; 
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- власне виробництво та інші. 
Конкретну форму (метод) забезпечення матеріально-

технічними ресурсами підприємство обирає, виходячи з 
особливостей ресурсу, тривалості його отримання, кількості 
пропозицій, якості і ціни ресурсу та інших факторів. При 
визначеній формі забезпечення підприємства ресурсами слід 
вивчати надійність постачальника і рівень 
конкурентоспроможності продукції яку він випускає. 

У відношеннях з постачальником належить дотримуватись 
декілька основних принципів: 

1. Поводитися з постачальниками так само, як з 
покупцями своєї продукції. 

2. Не забувати демонструвати на справі сукупність 
взаємних інтересів. 

3. Знайомити постачальника зі своїми планами і 
проблемами. Одночасно бути в курсі його ділових 
операцій. 

4. Враховувати в діловій практиці інтереси постачальника. 
Проявляти готовність допомогти йому у випадку 
виникнення у нього труднощів. 

5. Додержуватися прийнятих на себе зобов'язань. 
6. Прагнути підтримувати стабільні ділові контакти з 

постачальником. 
 

5.2. Цілі управління матеріально-технічним забезпеченням 

виробництва 

 
Прискорення суспільно-економічного розвитку немислимо 

без формування нової системи управління. При цьому головну 
увагу на всіх ланках планування та керівництва економікою країни 
повинно бути зосереджено на найбільш раціональному 
використанні матеріальних, трудових, фінансових і природних 
ресурсів. Саме ці питання є стержневими в управлінні будь-яким 
процесом виробництва. В процесі керівництва економікою та її 
галузями ставляться конкретні цілі, обумовлені загальною 
стратегією розвитку суспільного виробництва. В теперішній час – 
це перехід економіки до ринку. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ) – 
це процес підготовлення та здійснення сукупності послідовних 
цілеспрямованих рішень, команд, які забезпечують досягнення 
поставленої мети. 



 65�  

Діяльність постачально-збутових служб відділів, управлінь  
підпорядкована головній вимозі – виконанню планів МТЗ, які є 
складовою частиною економічного і соціального розвитку 
підприємств. Виконання цієї вимоги є основною метою управління 
системою постачання та збуту. 

Перед органами МТЗ стоять і інші цілі – підвищення якості 
обслуговування споживачів, забезпечення економного споживання 
матеріальних ресурсів, зниження витрат обігу та інше. Таким 
чином, мова йде про систему цілей, які могуть бути розставлені за 
їх поважністю і взаємозв'язку. Набуваючи форму планових завдань, 
та чи інша ціль трансформується у систему показників виробничо-
господарської діяльності підприємств. 

В процесі управління матеріальними ресурсами слід 
враховувати нерівнозначність цих цілей та вміти віддавати 
перевагу найважливішим цілям, тобто встановлювати їх 
пріоритетність з точки зору дотримання інтересів підприємства. 

У сфері матеріально-технічного забезпечення можна 
виділити соціальні, економічні, науково-технічні, виробничі та інші 
цілі. 

Соціальні цілі ставлять перед колективом підприємства 
рішення завдань по житловим, культурно-побутовим, матеріальним 
умовам життя робітників цього підприємства. 

 Цілі економічного характеру – це кінцеві результати 
діяльності відділив, управлінь постачання та збуту – збільшення 
обсягу прибутку, виконання завдань по зниженню собівартості, 
економії матеріальних ресурсів та інше. 

Науково-технічні цілі обумовлені необхідністю 
використання досягнень НТП, які дозволяють підвищити науковий 
рівень планування та управління МТЗ, розвивати та 
удосконалювати матеріально-технічну базу підприємства. 

Цілі виробничого характеру звичайно обумовлені 
організацією роботи складських приміщень: забезпеченням 
своєчасного відвантаження матеріалів, дотриманням графіка їх 
постачання споживачам, удосконаленням технічних процесів. Дані 
цілі визначеним чином пов'язані з науково-технічними, 
економічними та соціальними цілями. 

Цілі управління прийнято розподіляти  також по рівню 
керівництва галузевої, постачально-збутової системи, 
підприємства. Усі ці цілі представляють з себе деяку єдність, яка 
обумовлена об'єднанням загальних інтересів усіх ланок 
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народногосподарського механізму. Разом з тим слід розрізняти 
особливі цілі кожної конкретної ланки.  

Суттєвим є поділення цілей управління матеріальними 
ресурсами на коротко-, середньо- і довгострокові. В умовах 
підвищення ролі перспективного планування підвищується 
значення довгострокових цілей в діяльності органів постачання та 
збуту. Це найбільшою мірою стосується таких питань, як 
прогнозування потреби в обладнанні, розробка цільових 
комплексних програм економії матеріальних ресурсів, розміщення 
складських підприємств. 

Цілі різної направленості, рівнів та тимчасових обмежень у 
сукупності утворюють своєрідну піраміду, яка в теорії і практиці 
управління носить назву "дерево цілей". Воно представляє собою 
графічне відображення взаємопов'язаних цілей різноманітного 
рівня, а також засобів їх досягнення, ранжированих з урахуванням 
існуючих пріоритетів на основі системного аналізу явищ 
господарського життя, притаманних йому закономірностей і 
тенденцій розвитку. 

 
5.3. Функції управління матеріально-технічним забезпеченням 

виробництва 

 
Цілі управління досягаються завдяки реалізації його 

функцій. Тому стосовно до любого органу управління необхідне 
визначення його завдань і функцій. 

У діяльності органів відслідковується двояка направленість 
управлінських дій – управління органами постачання і управління 

процесами постачання. 

Управління органами постачання здійснюється в основному 
функціональними службами (різноманітних рівнів). Воно 
забезпечується шляхом установлення поточних планів, витрат 
обігу, прибутку тощо. Крім економічних використовуються 
адміністративні методи управління, які знаходяться в прямому 
організаційному сприянні на підлеглі ланки управління. В своїй 
сукупності вони забезпечують функціонування цих ланок в 
потрібному режимі і в заданому планом направленні. 

Органи МТЗ виконують роль організатора і координатора 
всієї роботи. Управління процесами постачання і збуту – функція 
товарних підрозділів постачально-збутових організацій усіх рівнів. 
Головним критерієм в оцінці їх діяльності є повнота, своєчасність і 
комплектність поставок, задоволення потреб обслуговуючих 
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підприємств в сировині, матеріалах і обладнанні. Цілі цих двох 
видів управління єдині і направлені на вирішення загальних 
завдань по створенню необхідних умов для ефективного здійснення 
процесу матеріально-технічного забезпечення виробництва. 

З точки зору об'єкту управління функції управління можна 
класифікувати за рівнями управління (галузь, регіон,  
підприємство), за стадіями управління (прогнозування розвитку 
об'єкта, планування, оперативне управління рухом матеріальних 
поставок, регулювання процесів постачання, облік, контроль, 
аналіз), за елементами управління (управління товарообігом, 
управління запасами, управління складськими процесами тощо). 

На даний час матеріально-технічне забезпечення вже не 
можна роздивлятися лише з позиції суспільного виробництва у 
цілому, так як відбувається процес відчуження державної 
власності, її приватизація. Виходячи з цього змінюється і сам 
процес матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

 
5.4. Сутність і організація процесу управління 

матеріально-технічного забезпечення виробництва 

 

В сутності процесу управління реалізовують цілі і функції 
управління. Процес управління представляє собою діяльність по 
керівництву виробництвом. Його зміст знаходиться в мобілізації 
трудових колективів на вирішення господарських завдань. В 
області управління матеріально-технічним забезпеченням 
виробництва питання управління зводяться до: 

- розробки планів МТЗ, їх реалізації; 

- регламентації розподілення матеріальних ресурсів; 

- економії матеріальних ресурсів; 

- розвитку складського і тарного господарства. 
Управління МТЗ повністю зводиться до управління рухом 

матеріальних ресурсів. Основна сутність даного процесу полягає у 
визначенні потреби у матеріальних ресурсах, їх розподілі, 
розміщенні замовлень у промисловості на виготовлення усього 
різноманіття продукції, що виготовляється і споживається, 
встановленні прямих зв'язків з постачальниками, організації 
пересування матеріальних ресурсів зі сфери виробництва до сфери 
споживання. 

Процес управління повинен мати не тільки прямі, а й 
зворотні зв'язки, що надасть йому характер саморегулювання. Саме 
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це забезпечить передумови для його удосконалення. Вони 
створюються завдяки виконанню таких кінцевих з боку зору 
технології управління функцій, як облік, контроль, аналіз з 
наступною розробкою коректуючи впливів на процес управління у 
цілому або на окремі його ланки. Тим самим здійснюється 
невідривність, наслідуваність при одночасному вдосконаленні 
форм, методів і самої процедури управління. У здійсненні цього 
процесу беруть участь служби постачання і збуту підприємств, а 
також постачально-збутові організації. 

 
5.5. Планування потреби у матеріальних ресурсах і розробка 

плану матеріально-технічного забезпечення виробництва 

 

В процесі планування матеріально-технічним постачанням 
необхідно визначити: 

- які види матеріальних ресурсів необхідно для забезпечення 
виробничо-господарської діяльності підприємства; 

- кількість матеріальних ресурсів, які будуть потрібні для 
виконання виробничої програми; 

- потреба в матеріальних ресурсах, розписана за їх видами та 
строками надходжень; 

- вибір постачальників та з'ясування їх можливостей; 

- необхідні площі складських приміщень для зберігання 
матеріальних ресурсів; 

- витрати на матеріально-технічне постачання; 

- можливості організації виробництва деяких матеріальних 
ресурсів (напівфабрикатів, деталей, комплектуючих виробів 
та інше) на своєму підприємстві. 

Існує багато методик і методів визначення кількості 
матеріальних ресурсів, які замовляються і того, з якою 
періодичністю вони повинні надходити від постачальників. Дані 
методики і методи мають переваги й недоліки з точки зору своєї 
точності, трудомісткості і вартості. Вибір необхідної методики або 
методу залежить від профілю підприємства, спроможностей замовника, 
виду виготовленої продукції, наявності та виду складів на підприємстві, 
системи контролю за станом запасів. 

Потреба в основних матеріалах визначається шляхом множення 
норми витрати матеріалів на кількість одиниць продукції кожного 
найменування. Вартість матеріалів зі сторони розраховується 
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множенням вартості матеріалу на кількість в плануючому році. На 
матеріали, які отримуються зі сторони в порядку виробничого 
кооперування (відливання, пакування, штампування, а також готові 
комплектуючі вироби), складається план скооперованих поставок. 

Потреба в основних матеріалах визначається шляхом 
множення норми витрати матеріалів на кількість одиниць продукції 
кожного найменування. Вартість матеріалів зі сторони 
розраховується множенням вартості матеріалу на кількість в 
плануючому році. На матеріали, які отримуються зі сторони в 
порядку виробничого кооперування (відливання, пакування, 
штампування, а також готові комплектуючі вироби), складається 
план кооперованих поставок. 

Потреба у допоміжних матеріалах визначається на основі 
виробничої програми та встановлення норм витрат на прийняті 
розрахункові одиниці виміру (виріб, тонна, станко-година, одиниця 
ремонтної служби і т.д.). 

Витрата деяких видів допоміжних матеріалів не піддається 
нормуванню (наприклад, цвяхи, крейда, віконне скло та інші матеріали 
для поточного ремонту будівель тощо); потреба в них визначається на 
основі звітних даних з урахуванням змін об'єму робіт, які провадяться. 

Строки отримання матеріалів та кооперування поставок 
розраховуються на основі календарного розподілу річної виробничої 
програми по цехах заводу з урахуванням довжини виробничого циклу. 

Потреба в матеріалах з урахуванням змін заділів визначається як 
різниця між потребою в матеріалах на кінець року та очікуваною 
забезпеченістю на початок планового року. 

Забезпеченість матеріалами на початок плануємого року 
встановлюється за оперативними та бухгалтерськими даними на момент 
складання плану з урахуванням надходжень до кінця поточного року і 
витрат за цей період. 

 

Таблиця 7 
План матеріально–технічного постачання підприємства на 200__рік 

Підлягає завезенню за договорами на 200__ р.  

Децентралізована заготівля підприємства  

Власне виробництво  

Джерела покриття 
(в натуральному 

виразі) 

Очікуваний залишок на 1-1 200__ р.  
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продовження таблиці 7 

Всього потреба в натуральному виразі 
 

В тис. грн. 

 

В натуральному виразі 

 На 
виробничий 
складський 
запас на 1-
1 200 __ р. 

В днях 

 

В тис. грн. 
 

В натуральному виразі 
 

В тис. грн. 
 Крім того, на 

капітальне 
будівництво 

В натуральному виразі 

 

На непромислові потреби  

На дослідно–експериментальні роботи  

На виготовлення технологічної оснастки 
 

На ремонтно–експлуатаційні потреби  

В тис. грн. 
 

П
о
т
р
е
б
а 

На 
виробництві 

В натуральному виразі  
Середня ціна франко–завод–споживач  

Одиниця виміру  

Види матеріалів і виробів  

№ п/п  
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Забезпеченість матеріалами на кінець плануємого року 
визначається на основі проектуємого випуску виробів в наступному 
плануємому році. 

Особливу увагу приділяють розрахунку потреби у 
напівфабрикатах і комплектуючих виробах, які виготовляються 
постачальниками за спеціальних технічних умов і тривалий час. 

 План матеріально-технічного забезпечення складається у 
формі балансового розрахунку і складається з двох частин: 
визначення загальної потреби в матеріалах на плануємий рік і 
встановлення джерел та строків покриття потреби (табл.7). 

У загальну потребу включаються матеріали, необхідні для 
виконання програми та інших виробничих і господарських потреб 
підприємства, а також перехідні матеріали на кінець плануємого 
року. 

Джерелами покриття планової потреби в матеріальних 
ресурсах є: очікувані залишки на початок плануємого року, 
децентралізована заготівля, власне виробництво, договори на 
закупівлю ресурсів. Покриття потреби в матеріалах частково 
проводиться за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства: шляхом 
збору і використання лому та відходів чорних і кольорових металів, 
регенерації мастил, повторного використання тари тощо. Деякі 
види матеріалів можуть бути отримані шляхом власних заготівель: 
ліс, формовочні суміші, торф тощо.  

Потім підприємства складають заявки на матеріали по 
марках, профілях і розмірах та подають їх заводам-постачальникам 
для укладання договорів. 

Наряди-замовлення складаються по видах споживчих 
матеріалів (чорні метали, кольорові метали, підшипники, лісні та 
будівельні матеріали, хімікати тощо) за відповідною 
номенклатурою.  

Одним із шляхів подальшого удосконалення матеріально-
технічного забезпечення є: посилення ролі та відповідальності 
органів постачання; переведення підприємств на прямі 
довгострокові договірні зв'язки з постачальниками; своєчасне 
отримання матеріалів за всією номенклатурою (асортименту), а 
також розвиток оптової торгівлі матеріалами через бази, склади і 
магазини постачально-збутових організацій. 

В умовах АСУП за допомогою електронно-обчислювальної 
техніки можуть бути виконані: розрахунки потреб у матеріалах у 
виробництві і експлуатаційні потреби у специфікованому та 
зведеному виді; складання заявок на матеріали, аналіз закуплених і 
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використаних ресурсів і корегування потреб в матеріалах; 
складання плану матеріально-технічного забезпечення 
підприємства. 

Потреба у матеріалах на виробництві та експлуатаційні 
потреби складаються з потреб на випуск готової продукції 
(включаючи потреби на випуск виробів народного споживання), 
випуск запасних частин, поповнення незавершеного виробництва і 
потреби допоміжних господарств та служб підприємства. Вони 
розраховуються спочатку за кожним типорозміром, тобто у 
специфікованому вигляді, а потім у зведеному по визначеним 
групам, включаючи типорозміри матеріалів. 

Для розрахунку потреб матеріалів на один виріб за всіма 
типорозмірами слід мати чотири масиву вхідної інформації: 

- номенклатури споживчих на заводі матеріалів; 

- по детальних норм витрат; 

- по детально-складального складу виробів; 

- планового випуску виробів. 
Номенклатура матеріалів оформляється у вигляді 

номенклатури-цінника. Інформація з номенклатури-цінника 
записується на зовнішню пам'ять ЕОМ. Для складання 
номенклатури-цінника необхідно зашифрувати найменування, 
профілі та розміри (типорозміри), марки та одиниці вимірювання 
матеріалів. Шифрування найменувань або привласнення 
номенклатурних номерів матеріалам залежить від прийнятої 
системи класифікації. 

Номенклатурний номер містить всього сім знаків. Крім того, 
для шифрування марки матеріалу використовуються три знаки, а 
для шифрування одиниці виміру – один знак. 

Шифр виду перфокарт показує призначення матеріалу або 
характер його постачання. Шифри марки і номенклатурного 
номеру та одиниці виміру матеріалів беруться з номенклатури-
цінника. Шифри деталей, маса заготівки і маса готової деталі, 
норма витрати матеріалу беруться з карт технологічних процесів. 

Масив по детально-складального складу виробу складається 
на основі схеми складання виробу та складальних одиниць. За 
даним масивом і масивами по детальної калькуляції та маршрутів 
обробки складається відомість застосуванні деталей і складальних 
одиниць у виробі. 

Для розрахунку зведених  норм витрати матеріалів на основі 
виробництва встановлюється номенклатура зведених норм, яка 
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записується до зовнішньої пам'яті ЕОМ у вигляді таблиці-
довідника. 

В якості вихідної інформації на АЦПУ пічатаються 
табуляграми специфікованої та зведеної потреби в матеріалах на 
випуск готової продукції, на виробництво запасних частин, на 
поповнення незавершеного виробництва і вільної потреби у 
матеріалах на основне виробництво. 

Для розрахунку потреби у допоміжних матеріалах необхідно 
скласти відомості норм витрати матеріалів за видами і типами робіт 
за кожним господарством, службою, набити їх на перфокарти за 
відповідними макетами і записати у зовнішню пам'ять ЕОМ на 
основі розроблених для цієї мети машинних документів. 

В якості вихідної інформації отримуються відомості потреби 
у допоміжних матеріалах в специфікованому та зведеному вигляді. 
Масив потреби у допоміжних матеріалах в специфікованому 
вигляді на основі машинного документа записується у зовнішню 
пам'ять ЕОМ і потім стикується з масивом потреби у матеріалах на 
основі виробництва. В результаті утворюється масив потреби у 
матеріалах на виробничі та експлуатаційні потреби у 
специфікованому вигляді в натуральних грошових одиницях 
виміру. Шляхом угрупування інформації даного масиву 
утворюється масив потреби в матеріалах на виробничі та 
господарські потреби по підприємству у зведеному вигляді. 

Заявки на матеріали складаються на основі розрахунку 
запитуємого кількості  матеріалів у специфікованому вигляді. 

На основі розрахунків складаються відомості нормативних і 
очікуєм перехідних запасів матеріалу,  з яких вводять у зовнішню 
пам'ять ЕОМ. 

 
5.6. Організаційна структура  

та завдання служби постачання підприємства  

 
Постачання підприємств сировиною, основними та 

допоміжними матеріалами, паливом та іншими видами 
матеріально-технічних ресурсів здійснюється відділами 
матеріально-технічного постачання. 

До функцій відділу матеріально-технічного постачання 
відноситься: 

1. Планування потреб підприємства у матеріально-
технічних ресурсах, необхідних для функціонування 
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основних і допоміжних виробництв, а також для 
експлуатаційного і капітального будівництва. 

2. Складання заявок та специфікацій на потрібні 
матеріально-технічні ресурси. 

3. Здійснення всієї оперативної діяльності по реалізації 
планів постачання (укладання договорів, отримання 
матеріальних ресурсів у відповідності з заключними 
договорами з постачальниками та інше). 

4. Приймання, розміщення, зберігання, підготовка до 
відпускання  та відпускання матеріально-технічних 
ресурсів цехам і службам підприємства. 

5. Встановлення сумісно з планово-економічним, технічним 
і фінансовим відділами підприємства обґрунтованих 
диференційованих норм запасів матеріально-технічних 
ресурсів й доведення цих норм до робітників складів; 
регулювання розміру запасів і контроль за їх станом. 

6. Участь у розробці організаційно-технічних заходів по 
економії матеріально-технічних ресурсів, заміни 
дефіцитної сировини і матеріалів менш дефіцитними. 

7. Організація контролю за витрачанням матеріально-
технічних ресурсів цехами та службами за їх 
призначенням. 

8. Здійснення оперативного обліку надходжень 
матеріально-технічних ресурсів на підприємство, їх 
відпускання цехам і службам, стан виробничих запасів. 

Організаційна структура відділу матеріально-технічного 
постачання залежить від типу виробництва, його масштабів, 
номенклатури споживчої сировини і матеріалів, ступіні 
кооперування з постачальниками та форм постачання підприємств 
засобами виробництва. 

На невеликих підприємствах функції постачання виконують 
окремі робітники або групи у складі господарчого відділу 
підприємства. 

На середніх та крупних підприємствах їх виконують відділи 

матеріально-технічного постачання. 
На окремих підприємствах діє централізована служба 

постачання, централізуються також  складське господарство. 
Організаційна побудова служб постачання підприємств 

відрізняється великою різноманітністю. В кожному конкретному 
випадку вона змінюється у залежності від розміру і типу 
виробництва, об'єму та номенклатурі споживчих матеріалів та 
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виробів, рівня спеціалізації і кооперування, наявності транспортних 
сполучень та мережі постачально-побутових баз у заданому районі, 
територіального розміщення підприємств та ряду інших факторів. 

На більшості підприємств служба постачання підприємств 
подана відділом (управлінням) матеріально-технічного постачання. 
До його складу, як правило, входять: планово-економічна група 
(бюро); матеріальні групи, спеціалізовані по видах матеріалів; 
диспетчерська група (бюро); матеріальні склади (рис.5). 

Управління матеріально-технічним постачанням на 
підприємстві доручено заступнику директора. Йому 
підпорядковується відділ матеріально-технічного постачання, який 
забезпечує узгодженість дій усіх відділив, службовців і посадових 
осіб підприємства по вирішенню наступних завдань постачання: 

- аналіз та визначення потреб, розрахунок кількості 
замовлених матеріально-технічних ресурсів; 

- визначення методів і форм постачання; 

- вибір постачальників матеріальних ресурсів; 

- узгодження цін на замовлені ресурси і укладання договорів з 
постачальниками; 

- організація контролю якості, кількості і строків постачань 
ресурсів; 

- організація розташування ресурсів на складах підприємства. 
Більшість з цих завдань вирішується на стадії планування 

матеріально-технічного постачання. Якісне планування і інформаційне 
постачання вирішує також управлінське завдання  з балансування між 
необхідністю безперебійного постачання виробництва та мінімізації 
складських запасів. 

Процес постачання знаходиться у тісному взаємозв'язку та 
взаємозалежності від виробництва та його завдання визначаються 
економічними завданнями підприємства. 

Одним з найважливіших завдань служб МТЗ, від вірного 
вирішення яких залежить успішність їх діяльності, є своєчасність і 
комплектність забезпечення виробництва всіма необхідними йому 
засобами виробництва. 

При цьому під своєчасністю розуміється постачання 
безпосередньо на робочих місцях необхідних матеріалів у відповідності 
з графіком виробництва або будівництва і у визначені строки.
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Рис.5 Типова схема організаційної служби МТЗ промислового 

підприємства 
Необхідність дотримання комплектності постачання 

визначається тим, що різноманітні види матеріальних ресурсів 
витрачаються у різних кількостях, виходячи з норм витрат 
матеріалів. На один й той же виріб можуть витрачатися тонни 
прокату чорних металів і грами кольорових металів. І у цих 
кількостях потрібно постачати виробництву вказані матеріали. 

Своєчасне і комплексне постачання виробництва 
знаходиться у тісному зв'язку з постачанням матеріалами 
необхідної якості. Неможна говорити про нормальне забезпечення 
виробництва, якщо матеріали, які надходять не відповідають 
вимогам технологічного процесу. Від якості матеріальних ресурсів, 
які постачаються багато в чому залежить якість готової продукції, 
що має велике значення для підприємства. 

Важливим завданням усіх органів постачання є забезпечення 
максимальної економії матеріальних ресурсів на всіх стадіях обігу 
(в процесі транспортування матеріалів уникати їх втрати, 
старатися, де це можливо використовувати вторинні матеріали, 
раціонально використовувати їх в процесі виробництва). 

Розшук місцевих матеріальних ресурсів, використання поза 
нормативних  і надлишкових матеріалів свого підприємства, а 
також підприємств інших галузей народного господарства будуть 
сприяти збільшенню джерел забезпеченням виробництва 
матеріалами. 
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Так як процес матеріально-технічного забезпечення пов'язан 
з утворенням на всіх його стадіях запасів, то у числі важливих 
завдань цього процесу слід назвати їх мінімізацію, всебічне 
прискорення обернення обігових засобів.  

Швидкість обігу безпосередньо впливає на розмір ресурсів 
сировини і матеріалів на підприємстві – чим вона більше, тим 
менший рівень запасів і тим більше можливість використання 
матеріалів в процесі виробництва. 

Важливим завданням служб постачання є зменшення  витрат 
обігу, на рівні яких відображається якість вирішення розглянутих 
вище завдань. 

У відповідності з перерахованими завданнями визначаються 
і основні шляхи їх вирішення системою МТЗ. До них відносяться: 

а) точне і своєчасне визначення дійсних потреб підприємств 
у засобах виробництва. Даний розрахунок  повинен ґрунтуватися 
на технічно і економічно обгрунтовуваних нормах витрати 
матеріальних ресурсів; 

б) виявлення усіх можливих джерел покриття визначеної 
потреби підприємства; 

в) розподіл наявних матеріальних ресурсів виробничого 
призначення у відповідності з потребами по конкретним 
споживачам (цехам, ділянкам); 

г) організація раціональних господарських зв'язків між 
виробниками і споживачами засобів виробництва; 

д) організація доставки матеріальних ресурсів безпосередньо 
від виробництва до споживачів (транзитом) і складське постачання 
споживачів матеріалами з своїх баз, складів і магазинів з 
мінімальними витратами обігу і у встановлені договором строки; 

е) постійне спостереження і контроль за нормуванням 
витрати і запасів матеріальних ресурсів, за виконанням 
встановлених норм, станом складського господарства і запасів на 
всіх ланках промислового виробництва; 

є) систематичне удосконалення системи і організації 
постачання на всіх рівнях виробництва. 

 
5.7. Організація постачання цехів матеріальними ресурсами  

 
Кінцевим актом організації постачання є подання необхідних 

матеріальних ресурсів до місця їх споживання. З цією метою 
виконуються наступні роботи: навантаження матеріалів на складах 
відділу постачання з мінімальною трудоємністю: відпрацювання 
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раціональних графіків і маршрутів постачання до цехів матеріалів 
зі складів з урахуванням різних видів транспорту; розвантаження 
доставлених зі складів матеріалів та подання їх на робочі місця 
засобами підлогового електротранспорту. 

Своєчасне і комплексне постачання цехів, ділянок і робочих 
місць матеріальними ресурсами є важливою складовою частиною 
організації матеріально-технічного постачання підприємства. 

Організація постачання цехів матеріальними ресурсами 
включає в себе ряд послідовних етапів: 

- визначення потреби кожного цеху в матеріальних 
ресурсах на плануємий період; 

- встановлення нормативу цехових запасів матеріалів; 

- визначення очікуваних залишків матеріальних ресурсів в 
цехах на початок плануємого періоду; 

- встановлення лімітів відпускання матеріальних ресурсів 
цехам; 

- встановлення способу постачання цехів матеріальними 
ресурсами (пасивного або активного); 

- розробка заходів попередньої підготовки матеріальних 
ресурсів до споживання. 

Потреби цехів (ділянок, робочих місць) підприємства в 
матеріальних ресурсах на плануємий період визначаються, як 
правило, методом прямого рахунку за формулою 

 

Рі = ∑Rjnij, 
                                                                                                   і 

де Ri – об'єм встановленої у цеху виробничої програми по 
випуску 1-го виду деталей або виробів в плануємому періоді; nij – 
встановлена норма витрати матеріальних ресурсів j-го виду на 
виготовлення однієї деталі або виробу. 

При визначенні потреби цеха в матеріальних ресурсах на 
основі обліку кількості деталей, що випускаються розрахунок 
називається по детальним, в іншому випадку – по виробним. У 
першому та інших випадках при визначенні цехової потреби в 
матеріальних ресурсах необхідно враховувати потребу на заділ. З 
цією метою обов'язково потрібно включати у потребу деяку 
кількість матеріальних ресурсів для виготовлення деталей (або 
виробів), які є перехідними до кінця плануємого періоду, тобто на 
плануєму зміну об'єму незавершеного виробництва в цеху. 
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Норматив цехових запасів матеріальних ресурсів 
встановлюється із розрахунку забезпечення безперебійного 
постачання ділянок і робочих місць сировиною, матеріалами і 
комплектуючими виробами в інтервалі між двома їх черговими 
надходженнями складів підприємства до цехів, а також часу, 
необхідного для приймання, перевірки та підготування  
матеріальних ресурсів, які надійшли до виробничого споживання з 
урахуванням конкретних властивостей виробничого процесу. 
Норматив цехових запасів матеріальних ресурсів включає елементи 
поточного і підготовчого запасів підприємства. 

Об'єм очікуваних залишків матеріальних ресурсів в цехах на 
початок плануємого періоду розраховується за формулою 

Ооч = Оф + Поч – Роч, 
де Оф – фактичний залишок даного виду матеріальних 

ресурсів в цехових каморах і на робочих місцях на 1-е число місяця 
складання плану у поточному періоді; 

Поч – очікуване надходження матеріальних ресурсів до цеху 
до кінця поточного періоду; 

Роч – очікувана витрата матеріальних ресурсів до кінця 
поточного періоду. 

Лімітування постачання цехів представляє собою відпуск їм 
матеріальних ресурсів у розмірах, обумовлених їх дійсною 
потребою і забезпечуванням нормального ходу виробничого 
процесу на протязі планового періоду. 

Ліміти відпускання матеріальних ресурсів цехам 
розраховуються за формулою 

Li = Pi + Zi – Oi, 
де Li – потреба цеху в матеріальних ресурсах  1-го виду; 
Zi – плануємий цеху запас матеріальних ресурсів 1-го виду; 
Оі – залишок матеріальних ресурсів і-го виду на початок 

плануємого періоду. 
Досвід передових машинобудівних підприємств показує, що 

лімітування доцільно здійснювати один раз на місяць. Це дозволяє 
поліпшити організацію регулювання відпускання матеріальних 
ресурсів цехам і значно зменшити документообіг на підприємстві. 
За таким способом лімітування відпускання матеріальних ресурсів 
оформлюється по талонах, які додаються до лімітних карт, які 
слугують бухгалтерськими обліковими документами і щомісячно 
виписуються. 

Основними документами для оформлення багатократного 
відпускання матеріалів цехам є лімітні або лімітно-заборні карти. 
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Разова видача здійснюється на основі одно- і багатострочних вимог 
на відпускання матеріалів. Єдиної типової форми лімітних 
документів для всіх підприємств різних галузей промисловості не 
існує. Їхні відмінності обумовлюються неоднорідним характером і 
стабільністю виробництва, системою забезпечення цехів 
матеріальними ресурсами тощо. 

Після розрахунку лімітів відпускання матеріальних ресурсів 
цехам необхідно встановити спосіб їх постачання. Існують два 
способи постачання виробництва: пасивний і активний. 
Застосування кожного з них раціонально і ефективно у визначених 
виробничих умовах для забезпечення конкретних видів потреб. 

Пасивний спосіб постачання цехів і виробничих ділянок 
полягає в тому, що робітники цеху (ділянки) самі отримують 
матеріальні ресурси зі складу, тобто своїми засобами здійснюють 
навантаження, транспортування і розвантаження виділених ним 
матеріалів. При активному способі постачання подання 
матеріальних ресурсів з постачальних складів до цехів і на ділянки 
організується та здійснюється відділом МТЗ. 

Активний спосіб постачання володіє наступними перевагами 
перед пасивним: поліпшується використання транспортних засобів 
в результаті скорочення їх простоїв під час навантаження і 
розвантаження, зменшуються витрати на внутрішні перевезення, в 
тому числі за рахунок більш повного використання 
вантажопідйомності і транспорту; сприяє ліквідації поза 
нормативних запасів в цехах і скорочення документообігу; 
дозволяє поліпшити організацію виробництва, так як звільняє 
робітників виробничого апарату цехів і ділянок від оформлення 
документів на отримання матеріальних ресурсів, організації їх 
доставки зі складів до місця споживання тощо; сприяє 
впровадженню прогресивної транзитної системи постачання, при 
якому матеріальні ресурси, які надходять не розвантажуються на 
центральних постачальних складах, а завозяться прямо на місця їх 
безпосереднього споживання (до цехів і на ділянки). При цьому 
значно зменшується об'єм навантажувально-розвантажувальних 
робіт, поліпшується використання спеціальних складських площин, 
прискорюється обіг матеріальних ресурсів. 

Пасивний спосіб постачання цехів доцільно використовувати 
тоді, коли не можливо точно встановити строки доставки 
матеріальних ресурсів (наприклад, при подачі допоміжних 
матеріалів), при зміні технології або умов виробництва. У цих 
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умовах характер і кількість матеріальних ресурсів, які 
споживаються повинні визначатися оперативно. 

При активному способі постачання цехів матеріальними 
ресурсами необхідно розробляти схеми та графіки організації 
внутрізаводського матеріально-технічного забезпечення 
виробництва. Дані схеми регламентують централізоване 
відпускання матеріальних ресурсів у виробництво і фактично 
являються завданням робітникам складу на подання матеріалів, які 
споживаються до цехів по днях і годинах. 

 
Рис.6 Схема доставки матеріальних ресурсів до цехів підприємства 

У деяких випадках при постачанні специфічними 
матеріальними ресурсами (наприклад, при доставці паливно-
мастильних матеріалів) доцільно складати графіки у вигляді схем 
замкнутого (кільцевого) маршруту подачі матеріалів цехам і 
службам підприємства (рис.6). Як видно з рис.6, на схемі чітко 
встановлюється час завозу матеріалів і інтервали в постачанні цехів 
(у даному прикладі 5-10 хвилин), які визначаються за досвідом 
роботи. Наявність таких схем і графіків дисциплінує робітників, які 
організовують процес матеріально-технічного постачання робочих 
місць, і дозволяє на практиці реалізувати всі перераховані вище 
переваги активної форми постачання. 

Значний економічний ефект дає попередня підготовка 
матеріалів до споживання: звільнення від упаковки, укладання в 
тару, сортування по групах, розкрій тощо. Це потребує організації 
при складах цехів матеріальної підготовки виробництва з 
спеціалізованими заготівельними ділянками. Робота таких 
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підрозділів повинна бути чітко-узгоджена з плановим ритмом 
виробничого процесу. При такій організації цехи отримують 
матеріальні ресурси в максимально підготовленими для 
виробничого споживання вигляді, знижаються витрати при 
розкрійних операціях, поліпшується використання відходів. 

Велике значення має якість матеріальних ресурсів, які 
споживаються виробничими цехами підприємства. Тому  відділам 
МТЗ необхідно не тільки організовувати завезення на склади 
підприємства якісних матеріальних ресурсів у суворій 
відповідності з нормативними документами, але й забезпечити 
відпускання цехам якісних матеріалів. На передових підприємствах 
прийнято розробляти і застосовувати на практиці стандарти, які 
регламентують управління якістю матеріалів на стадії зберігання їх 
на складах. Згідно цьому стандарту цех не може отримати матеріал 
до обробки, якщо він неперевірен ВТК по якості. 

При організації процесу подання матеріалів на робочі місця  
відділ МТЗ повинен організувати оперативний контроль 
використання матеріальних ресурсів в цехах на основі аналізу 
лімітної документації, а також оперативної й бухгалтерської 
звітності цехів. При цьому необхідно виявляти направлення 
використання заказаних матеріалів (на виробництві, ремонт, 
відпускання на сторону тощо) та їх відповідність плану, 
встановлювати виконання затверджених норм витрати, 
контролювати правильність зберігання та відпускання матеріалів в 
цехах і на ділянках. З метою скорочення виробничих витрат 
матеріальних ресурсів необхідно, щоб цехи підприємства 
(об'єднання) всі матеріали отримували суворо за лімітними 
картами, які розраховуються на основі затверджених нормативів, і 
тільки на план цеха. Якщо цех не вкладається у наданий ліміт, то 
перед відділом головного технолога ставиться питання про 
корегування нормативів. Якщо ж виявляється, що цех допустив 
брак і в зв'язку з цим перевитрату матеріалів, то керівники цеху 
зобов’язані встановити конкретного винного, визначити причину 
допущеної перевитрати й прийняти міри до їх усунення. 

 
5.8. Аналіз виконання плану  

матеріально-технічного забезпечення підприємства 

 
До завдань аналізу виконання плану забезпечення 

підприємства матеріальними ресурсами та їх використання 
входять: визначення відповідності наданих об’ємів на матеріали за 
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обсягом і номенклатурі потребам підприємства; вивчення ступіні 
реалізації наданих ресурсів; з'ясування дотримання 
постачальниками договірних умов по строках і якості матеріалів; 
розгляд стану виробничих запасів за комплектністю та обсягу і їх 
відповідності потребам і встановленим нормативам; визначення 
ступіні впливу матеріально-технічного забезпечення на виконання 
плану випуску продукції і продуктивності праці; встановлення 
невиробничих витрат та збитків у виробництві, пов'язаних з 
незадовільною якістю матеріалів, несвоєчасним надходженням, 
нераціональним використанням і збереженням їх на підприємстві. 

Одночасно з цим під час аналізу встановлюється якість 
нормування витрат матеріалів, перевитрат або економія, 
визначаються за важливими видами матеріальних ресурсів 
коефіцієнти виходу продукції з сировини, матеріалів і відходів, 
вивчаються рекламації, які представлені постачальникам. Велике 
значення має визначення ступіні впливу матеріально-технічного 
забезпечення на зниження собівартості продукції й фінансовий стан 
підприємства. 

Виявити використання кожного виду матеріалу не завжди 
практично можливо з огляду на велику номенклатуру витрачаємих 
матеріалів по марках, сортаменту, розмірах тощо. Але за разом на 
кожному підприємстві існують матеріали, які визначають випуск 
продукції і лімітують виробничу діяльність. За такою обмеженою 
номенклатурою можливо встановити ступінь впливу матеріалів на 
виробничо-господарську діяльність підприємства. У процесі аналізу 
перш за все встановлюється забезпеченість підприємства наданими 
ресурсами. 

При встановленні недостатності наданих ресурсів з'ясовують 
заходи, які визначені підприємством по ліквідації дефіциту (закупівля, 
обмін матеріалів з іншими підприємствами, використання надлишкових 
або непотрібних матеріалів, придбання матеріалів через склади, бази). 

У процесі аналізу дають характеристику якості матеріалів з на 
веденням прикладів відступлена від ГОСТА або ТУ на постачання, з 
визначенням невиробничих витрат на доплату робітникам за 
відступлений від технологічного процесу (надлишковий припуск на 
обробку та інше), а також на відходах матеріалу. Дають також оцінку 
джерелам покриття потреби в матеріалах, освітлюють ефективність 
прямих зв'язків з постачальниками по виконанню договорів. 

Особливу увагу приділяють аналізу норм витрати матеріалів на 
одиницю продукції за рахунок зниження маси машин, заміни 
дорогоцінних матеріалів більш дешевшими, застосування полегшених 
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профілів прокату, використання деталей з пластичних мас, а також за 
рахунок впровадження передових методів виготовлення деталей і т.д. 

Аналіз проводиться на основі вивчення результатів 
впровадження у виробництво передової технології та удосконалення 
конструкції виробів, які випускаються. Для характеристики виконання 
плану матеріально-технічного забезпечення використовуються дані 
бухгалтерського і управлінського обліку. Для визначення впливу 
матеріально-технічного забезпечення на показники роботи підприємства  
необхідні дані про причини заміни матеріалу з приведенням витрат 
(економії) у натуральному і грошовому виразі. 

Особливо ретельно проводять аналіз цін на всі види матеріально-
технічного забезпечення, а також зміна тарифів на перевезення по 
залізничним, водним і другим видам транспорту. 

Економія у витраті матеріальних ресурсів є одним з основних 
факторів зниження собівартості продукції. Крім того, зниження питомих 
норм витрати матеріалів й скорочення їх запасів прискорять оберненість 
обігових засобів і тим самим сприяє поліпшенню фінансового стану 
підприємства. Шляхи економії у витраті ресурсів на машинобудівних 
підприємствах надзвичайно різноманітні. 

На економію матеріальних ресурсів основний вплив чинять 
впровадження нової техніки і технології, удосконалення організації 
праці і виробництва за рахунок зниження маси виробів шляхом 
поліпшення конструкції при одночасному підвищенні їх якості, 
зменшення виробничих втрат і відходів, впровадження повноцінних 
замінників; повторного або багатократного використання матеріалів. 

Неодмінною умовою отримання економії матеріалів є суворе 
дотримання технологічних процесів. Відомо, що у зв'язку з 
відступленим від технологічного процесу в заготівельних цехах велика 
кількість металу йде у стружку і відходи; не продуктивно витрачається і 
робочий час при механічній обробці деталей з підвищеними 
припусками. 

Важливе значення має коефіцієнт використання матеріалу. 
Даний коефіцієнт характеризує рівень технічної культури підприємства, 
прогресивності техніки й технології, стан організації виробництва і 
матеріально-технічного забезпечення. Він визначається як відношення 
маси готового виробу до маси витраченого матеріалу. 

В обов'язки робітників планових відділів входить аналіз 
існуючих технологічних процесів у напрямку раціонального 
використання матеріалів, правильно встановлених норм та їх витрати по 
відношенню до фактичного рівня, досягнутому новаторами 
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виробництва. Це дає можливість відповідним службам підприємства 
досягати найліпших показників з економії матеріальних ресурсів. 

В завершенні аналізу розробляються заходи по усуненню витрат 
і поліпшенню використання матеріалів. Результати аналізу повинні бути 
положенні в основу розробки прогресивних норм витрат матеріалів. 

Велику роль відіграє перевід на господарський розрахунок 
відділів матеріально-технічного забезпечення, основними показниками 
господарської діяльності яких є: якісне і своєчасне забезпечення 
виробничих потреб підприємства всіма видами матеріальних ресурсів; 
рівень реалізації наданих ресурсів; дотримання нормативів складських 
запасів; зниження транспортно-заготівельних витрат; зниження втрат 
матеріалів при перевезенні та зберіганні; подання фінансових претензій 
до постачальників за невиконання договірних умов (порушення строків, 
надлишкові припуски, некратні розміри і т.д.). 

З метою створення матеріальної зацікавленості робітників 
відділів постачання, кооперування замовлень та інше на підприємствах 
розробляється шкала преміювання за виконання планових завдань по 
забезпеченню матеріалами і за економію грошових коштів, пов'язаних з 
функціональною діяльністю робітників цих служб. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

1. Які ви знаєте форми постачання матеріальних ресурсів. 
2. Дайте характеристику цілей управління матеріально–

технічним забезпеченням виробництва. 
3. Функції управління матеріально–технічним забезпеченням 

виробництва. 
4. У чому полягає суть процесу управління матеріальними 

ресурсами. 
5. У чому полягає суть організації процесу управління 

матеріальними ресурсами на підприємстві. 
6. Охарактеризуйте процес планування потреби підприємства 

в матеріальних ресурсах. 
7. Охарактеризуйте особливості забезпечення цехів 

матеріальними ресурсами. 
8. Обґрунтуйте, для чого необхідний аналіз виконання плану 

матеріально–технічного забезпечення підприємства. 
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РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ФОРМИ КОМЕРЦІЙНИХ 
ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПО 
ЗАКУПІВЛІ ТА ПОСТАЧАННІ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
6.1. Зміст та види господарських зв'язків між 

підприємствами 

6.2. Вибір раціональних форм і методів постачання 

6.3. Вибір постачальника матеріальних ресурсів 

6.4. Договірно-правова основа господарських зв'язків 

6.5. Роль та види торгових посередників на ринку засобів 

виробництва 

6.6. Організація контролю якості, кількості і приймання 

закуплених і поставлених на підприємство матеріальних 

ресурсів 

6.7. Прогресивні форми забезпечення споживачів 

матеріальними ресурсами 

 
6.1. Зміст та види господарських зв'язків між підприємствами 

 
В процесі реалізації планів матеріально-технічного забезпечення 

підприємства, постачально-збутові та посередницькі організації 
вступають у визначені взаємовідносини, які прийнято називати 
господарськими зв’язками. Такого роду зв'язки виникають звичайно з 
приводу постачання продукції, виконання робіт і надання різного роду 
послуг. Вони мають не тільки організаційну, але й економічну, правову 
сторони. Тому під господарськими зв'язками прийнято розуміти 
сукупність економічних, організаційних і правових взаємовідносин, які 
виникають між підприємствами, організаціями-постачальниками і 
споживачами в процесі реалізації планів матеріально-технічного 
забезпечення. У більшості випадків економічні і правові 
взаємовідносини виникають безпосередньо між підприємствами і 
організаціями. Господарські зв’язки відображають виробничі відносини, 
які характеризуються єдністю цілей і спільністю інтересів колективів 
підприємств, за сумісністю їх зусиль, спрямованих на розвиток і 
удосконалення виробництва. 

Господарські зв'язки між підприємствами здійснюються у різних 
формах. Здійснення цих форм – важливий фактор, який визначає 
раціональне використання матеріальних ресурсів, виробничих 
потужностей, скорочення витрат на транспортування і зберігання 
продукції. 
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Формування раціональної структури господарських зв'язків 
багато в чому залежить від вибору способу організації руху продукції 
виробничо-технічного призначення. Господарські зв'язки між 
підприємствами, а також підприємствами і постачально-збутовими 
організаціями за способом товаро руху поділяються на здійснені 
шляхом транзитного або складського постачання. 

В залежності від характеру і ступіні впливу на взаємовідносини 
споживачів і постачальників господарські зв'язки поділяються на прямі і 
опосередковані, які здійснюються з участю постачально-збутових і 
посередницьких організацій. 

Сутність прямих господарських зв'язків між постачальниками і 
споживачами полягає в установленні взаємовідносин між ними у 
питаннях планування і організації постачання продукції. При цьому  
передбачається, що такі зв'язки встановлюються на взаємовигідній 
основі. 

Встановлення господарських зв'язків з участю посередника 
означає. що останній приймає на себе узгодження з виготовленням 
асортименту і кількості необхідної споживачу продукції і навіть  
приймають участь власними коштами у розрахунках по її постачання. У 
ряді випадків передбачається приймання продукції, яка поступає на їх 
бази і склади для її тимчасового зберігання, доопрацювання та відпуску 
споживачам у невеликих кількостях і укомплектованому вигляді. 

Закупівля продукції виробничо-технічного призначення 
здійснюється на основі річних планів виробництва й його матеріально-
технічного забезпечення. У відповідності з цим господарські зв'язки 
тривалістю до року прийнято вважати короткостроковими, а понад року, 
як правило – довгостроковим. Короткострокові зв'язки встановлюються 
в основному за продукцією дрібносерійного та індивідуального 
виробництва, довгострокові, як правило, – за продукцією масового і 
велико-серійного виробництва і з участю посередника, тобто такою, яка 
відрізняється стабільністю виробництва та споживання на протязі 
достатньо довгого періоду. Часто прямі зв'язки встановлюються в 
разовому порядку, а довгостроковими можуть бути зв'язки з участю 
посередника, наприклад, при складському забезпеченні споживачем 
визначених видів продукції. 

Господарчі відношення, які встановлюються безпосередньо між 
виробником продукції і її споживачем на довгий період, мають суттєві 
економічні переваги. 

Встановлення довгострокових прямих господарських зв'язків має 
суттєві економічні переваги: 



 88�  

1. По-перше, вони встановлюються головним чином по 
постачанню таких видів продукції, які представляють собою елемент 
обігових фондів підприємств (сировина, основні матеріали, 
напівфабрикати) і дозволяють підприємствам мати перспективу їх 
завантаження на довгий період. 

2. Прямі довгострокові господарські зв'язки встановлюються на 
основі раціональних схем переміщення вантажів між підприємствами-
споживачами і підприємствами-постачальниками і забезпечують 
раціональне сполучення централізованого і децентралізованого початку 
у господарчих взаємовідносинах між підприємствами. 

3. Всі основні умови постачання, у тому числі розгорнутий 
асортимент, конкретні строки постачання, спеціальні вимоги до якості 
продукції та інше при прямих довгострокових зв'язках визначаються в 
договорах, які укладаються між підприємствами. 

4. Безпосередні довгострокові контакти з споживачем вигідні і 
постачальнику. 

Прямі довгострокові зв'язки, таким чином, повинні забезпечувати 
раціональне сполучення централізованих і децентралізованих починань 
у господарських взаємовідносинах між підприємствами. Це утворює 
необхідність посилання для підвищення ефективності постачання. В 
частковості, як свідчить досвід розвитку прямих довгострокових 
зв'язків, підвищення їх стабільності і довгостроковий характер 
забезпечує суттєве скорочення часу на оформлення замовлення. Так, 
період заявочної кампанії при прямому узгодженні умов постачання 
може бути скорочений з 90-100 до 12-18 днів. Це, у свою чергу, сприяє 
більш повному і точному відображенню в заявочній документації 
споживача його реальної потреби в ресурсах. Зменшення кількості 
помилок в плануємому обсягу і асортименті потреби сприяє зниженню 
виробничих запасів у споживачів, а також витрат і браку продукції. 

Пряме узгодження з постачальниками порядку виготовлення і 
відвантаження продукції дозволяє споживачу обумовити необхідні для 
нього якісні і кількісні параметри такої продукції, а також способи 
затарювання і засоби її транспортування. Безпосередні довгострокові 
контакти зі споживачем вигідні і постачальнику. Вони дають 
можливість повніше і реальніше враховувати вимоги споживача з 
урахуванням технологічних умов її використання. 

Прямі довгострокові господарські зв'язки отримали в останній 
час значне розповсюдження. Однак аналіз показує, що обсяги 
постачання і кількості найменувань продукції може бути розширені за 
рахунок промислових підприємств з масовим характером виробництва і 
стабільним споживанням матеріальних ресурсів. 
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За всієї явної доцільності прямих довгострокових господарських 
зв'язків їх розвиток наштовхується на значні труднощі. Оскільки такі 
зв'язки встановлюються на строк до 5 років, промислові підприємства 
(як постачальники, так і споживачі) повинні містити перспективу 
відносно обсягу і структури виробництва, крайньою мірою на такий же 
плановий період. 

Зміна встановлених прямих довгострокових господарських 
зв'язків виправдано у випадках вводу нових потужностей, реконструкції, 
припинення випуску продукції, використання нових, більш 
прогресивних видів сировини і матеріалів після попереднього розгляду 
цього питання із зацікавленими підприємствами. Однак ці вимоги не 
завжди виконуються і довгострокові господарські зв'язки припиняються 
в односторонньому порядку. 

Тривалість прямих зв'язків повинна встановлюватися у 
залежності від їх економічної доцільності. Важливо не те, 
довгострокові зв'язки або короткочасні, а те, в якій мірі вони 
надійні і забезпечують повне і своєчасне задоволення потреби 
підприємств в продукції виробничо-технічного призначення. Прямі 
зв'язки між постачальниками і споживачами незалежно від терміна 
їх дії забезпечують необхідні передумови для підвищення їх 
надійності при високій мобільності в регулюванні економічних 
відношень між виробниками і споживачами продукції. 

Дієвість механізму прямих господарських зв'язків може бути 
досягнута тільки за умови взаємної зацікавленості і 
відповідальності сторін. Це потребує підняття на більш високий 
рівень правових взаємовідношень постачальників і споживачів. 
Економічні санкції в багатьох випадках спрацьовують напівсили. 
Тому подальше удосконалення господарських зв'язків між 
підприємствами можливо лише на основі сполучення економічних, 
організаційних і правових мір впливу, дисциплінуючих 
контрагентів, які приймають участь у реалізації засобів 
виробництва. 

 
6.2. Вибір раціональних форм і методів постачання  

 
Вибір раціональних форм і методів постачання залежить від 

складності продукції, яка випускається, складу комплектуючих виробів і 
матеріалів. Всі вони мають свої особливості, переваги і недоліки. які 
необхідно враховувати, щоб зберегти час і скоротити витрати по їх 
застосуванню. 
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Розглянемо методи і форми, які найбільш часто 
використовуються: 

1. Закупівля товарів (матеріальних ресурсів) однією 

партією. Передбачає постачання товарів великою 
партією за одним разом (оптові закупівлі на товаро-
сировинних біржах, конкурсах, аукціонах, у 
постачальників та інше). Його переваги: простота 
оформлення документів, гарантія постачання всієї партії, 
підвищені торгові зниження. Недоліки: велика потреба в 
складських приміщеннях, уповільнення обернення 
капіталу. 

2. Регулярні закупівлі мілкими партіями. У цьому випадку 
покупець замовляє необхідну кількість товарів, які 
постачаються йому партіями на протязі визначеного 
періоду. Основні переваги: прискорюється обернення 
капіталу, так як товари оплачуються по мірі поступлення 
окремих партій, досягається економія складських 
приміщень і витрат на утримування надлишкових запасів. 
Недоліки: можливість замовлення надлишкової кількості 
товару; необхідність оплачування всієї кількості товару, 
визначеного в замовленні. 

3. Щоденні (щомісячні) закупівлі за котировочними 

відомостями. Використовується для закупівлі дешевих і 
швидко використовуючих товарів. Переваги: 
прискорення оберненості капіталу; зниження витрат на 
складування та зберігання; своєчасність постачання. 

4. Отримання товару за мірою необхідності. Цей метод 
схожий на регулярну поставку товарів, але 
характеризується наступними особливостями: 

- кількість товару суворо не встановлюється, а 
визначається приблизно; 

- постачальники перед виконанням кожного замовлення 
зв'язуються з покупцем; 

- оплачується тільки поставлена кількість товару; 

- по закінченню терміну контракту замовник не 
зобов’язань приймати і оплачувати товари, які 
передбачено повинні бути поставлені. 

Переваги: відсутність твердих зобов'язань по закупівлі 
визначеної кількості товарів; прискорення обернення капіталу; 
мінімум роботи по оформленню документів. 
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Від обґрунтованості вибору форми і методів постачання – 
транзитної або складської залежить розмір виробничих запасів і 
зворотних засобів, транспортно-заготівельних витрат, а також 
потужність складського господарства і розміри капіталовкладень на 
його розвиток, витрати живої і матеріалізованої праці, забезпечення 
функціонування транспортно-складського циклу. 

Роль вибору  економічної доцільності форми постачання 
підвищується в умовах повного госпрозрахунку і самофінансування. 
Недостатньо обґрунтований вибір форми постачання приводить до 
зниження розміру отриманого прибутку і погіршення фінансового стану 
підприємства. 

При переході до оптової торгівлі засобами виробництва межі 
діяльності підприємств-споживачів по вибору економічної доцільності 
форми постачання значно розширяються. У відповідності з діючим 
Положенням про поставки продукції виробничо-технічного 
призначення споживач отримав право вибору складської форми 
постачання на любий обсяг постачання. 

При транзитній формі підприємство-споживач отримує 
продукцію безпосередньо від підприємства-постачальника, а при 
складській продукції від підприємств-постачальників завозиться на 
склади органів матеріально-технічного постачання, з яких і поступає 
споживачам. 

Отримання продукції споживачами безпосередньо від 
виробників можливо при визначених умовах. Основним з них є розмір 
споживання сировини, матеріалів тощо на місяць або квартал. Якщо ця 
величина дорівнює або більше транзитної норми, можливе 
використання транзитної форми постачання. 

За тими видами матеріальних ресурсів, за якими потреба нижче 
транзитних норм, доцільно застосовувати складську форму постачання. 
При даній формі постачання склади органів матеріально-технічного 
постачання, отримав від виробника продукцію транзитними партіями, 
відпускають її споживачам у кількостях нижче транзитних норм, тобто у 
відповідності з дійсною їх потребою. Відпуск зі складів здійснюється з 
великою частотою, малими партіями, більш комплектно, чим при 
отриманні продукції від підприємств-виробників. При цьому 
складаються можливості маневрування матеріальними ресурсами, що 
сприяє скороченню виробничих запасів у споживачем і сукупних 
запасів засобів виробництва в народному господарстві в цілому. 

Однак в окремих випадках переважно використовується та чи 
інша форма постачання незалежно від обсягу споживання. Наприклад, 
виключно транзитна форма постачання застосовується при постачанні 
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продукції індивідуального характеру, тобто коли вона використовується 
в даному районі тільки одним споживачем, а також  у випадках 
відповідності маси одиниці продукції вантажопідйомності одиниці 
транспортних засобів, за допомогою яких продукція від виробника 
доставляється споживачу, при отриманні споживачем продукції по 
імпорту і т.д. 

Ефективність застосування тієї або іншої форми постачання 
встановлюється при порівнянні усіх затрат, пов'язаних з їх здійсненням. 
Розмір витрат визначається видом оптової ціни на продукцію, обсягом 
вантажно-розвантажувальних робіт, дальністю перевезень, видом 
транспорту, який застосовується, обраної організаційної схеми 
постачання продукції і т.д. 

Вибір раціональної форми постачання здійснюється, шляхом 
порівняння економії, яка отримується від зниження запасів продукції 
при переході з транзитного постачання на складське, з виникаючими 
при цьому додатковими транспортно-заготівельними витратами, а 
також шляхом розрахунку обсягу середньодобового споживання 
продукції (якщо він більше середньодобового споживання, ефективніше 
застосовувати транзитне постачання, якщо менше складське). 

В таблиці 8 наведені формули для розрахунку максимального 
об'єму середньодобового споживання. 

Проведення розрахунків по вибору раціональної форми 
постачання є трудомістким. Тому багато які підприємства 
використовують для вирішення даного завдання економіко-математичні 
методи і ЕОМ. 

Можуть бути і інші форми постачання, так форма постачання 
(транзитна або складська) обирається розрахунковим шляхом на основі 
оцінки економічної доцільності їх застосування при постачанні кожного 
конкретного виду ресурсів є Кожна з вказаних форм постачання має свої 
переваги і недоліки. При транзитній формі постачання підприємство 
отримує матеріал безпосередньо від постачальника, що суттєво 
прискорює доставку і скорочує транспортно-заготівельні витрати, але її 
використання при малих розмірах потреби (значно нижче транзитних 
норм відпуску) приводить до створення понаднормативних запасів і 
пов'язаних з цим витрат. При складській формі постачання 
підприємство отримує ресурси з проміжних баз і складів постачально-
збутових організацій, що дозволяє отримати необхідні матеріали в 
любих заданих кількостях, але збільшує витрати на транспортування, 
навантажувально-розвантажувальні роботи, сплату націнок і т.д. 

Для технічно-економічного обґрунтування вибору форми 
постачання можна скористатися наступним методом. 
Порівняти витрати: 

> 
[(КтрСтр) + (Ктр – Кн)Св] 

< 
(КнСск) 
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де Ктр – кількість конкретного виду ресурсу, який відповідає 
транзитній формі;  

Стр – транспортно-заготівельні витрати по постачанню одиницею 
ресурса при транзитній формі; 

Сск – теж саме, при складській формі; 
Кн – кількість конкретного виду ресурсу, необхідного 

підприємству у відповідності з специфікованої потреби; 
Св – вартість витрат по утриманню одиниці даного виду ресурсу 

в запасах (понаднормативних). 
Важливу роль у комерційній діяльності підприємств в сучасних 

умовах відіграє використання договірних і комерційних цін. В нових 
умовах підприємствам надано право застосовувати ціни за домовленості 
на продукцію виробничо-технічного призначення, яка виготовляється за 
разовими або індивідуальними замовленнями, нову або продукцію, яка 
вперш засвоюється, послуги виробничого характеру та інше. 

Значення розширення прав підприємств в області встановлення 
цін полягає у наступному. Воно є елементом механізму перебудови 
господарської діяльності. Без цього неможливе зміцнення економічних 
методів управління, підвищення ролі товаро-грошових відносин. 

Перевага використання договірних цін полягає в оперативності їх 
встановлення, ліпшої властивості відобразити в собі інтереси 
постачальника і споживача. Гнучкість цін, їх економічна активність 
безпосередньо впливає на інтереси і кінцеві результати як виробника, 
так і споживача. 

Ціни для різних споживачів можуть бути різними. Це дозволяє 
через ціни стимулювати споживання продукції у тих галузях, де вона 
має найбільший ефект. Там же, де вона найменша, ціна може носити 
заборонений характер, тобто обмежувати споживання. Тим самим 
договірні ціни можуть сприяти збалансованості обсягів виробництва і 
споживання. 

При змінені споживчих властивостей продукції, при відступлені 
від вимог споживача договірні ціни переглядаються. При ускладненні зі 
збутом продукції, її низької якості договірна ціна може бути знижена до 
30%. При завищенні договірних цін споживач має право розірвати 
укладений договір. 
Застосування договірних цін, з одного боку, стимулює розширення 
виробництва дефіцитної продукції виробниками, а з другого – економне 
її використання споживачами. Збільшення виробництва 
гостродефіцитної продукції буде сприяти введення комерційних (більш 
високих порівняно з прейскурантними) цін.
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Таблиця 8 

Формули для обґрунтування вибору форми постачання 
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Позначення, які прийняті в таблиці 

А – максимальний обсяг середньодобового споживання;  
0,03 – коефіцієнт, який відображає ефективність використання 

виробничих фондів; 
Р – оптова ціна одиниці продукції, р.; 
Н – транзитна (замовлена) норма; 
Т

а
l
в
1
т
 – автомобільний тариф на централізоване перевезення 

одиниці вантажу з бази до підприємства на відстань l1, р/км; 
Т

а
l
в
2
т – тей саме зі станції призначення до підприємства на 

відстань l2, р/км; 
Т

з
l
а
1
л
  – залізничний тариф на перевезення одиниці вантажу від 

бази до підприємства на відстань l1, р/км; 

Т
з
l
а
2
л
  – витрати на підвіз одиниці вантажу по під'їзній залізниці на 

відстань l2, р/км; 
Т

з
l
а
3
л
  – залізничний тариф на перевезення одиниці вантажу зі 

станції відправлення до станції призначення на відстань l3, р/км; 
Ср, Сn – відповідно вартість розвантаження навантаження 

одиниці вантажу на станції призначення, р; 
Сзб – вартість зберігання одиниці вантажу на станції призначення, 

р.; 
n – складська націнка у відсотках до оптової ціни. 

Стимулювання залучення у обіг понаднормативних і ресурсів, які 
не використовуються на підприємствах здійснюється за рахунок 
введення договірних цін (підвищених або знижених) на ці ресурси при 
їх реалізації на ярмарках і аукціонах. 

 
6.3. Вибір постачальника матеріальних ресурсів 

 
Процедура отримання і оцінки пропозицій від потенційних 

постачальників може бути організована по різному. Найбільш 
поширеними й ефективними є наступне: 

1. Конкурентні торги (тендери) – проводяться у випадку, 
якщо пропонується закупити сировину, матеріали, 
комплектуючі на велику грошову суму або за міркувань 
формування довгострокових зв'язків між постачальником і 
споживачем. Конкурентні торги вигідні як постачальнику, 
так і споживачу. 

2. Письменні переговори між постачальником і споживачем – 
можуть бути організовані двома способами: 

- ініціатива вступлення до переговорів йде від постачальника 
товару; 
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- ініціатива вступу до переговорів йде від покупця. 
Незалежно від обираємого способу оцінення пропозицій, які 

надійшли до потенційного споживача, може вестись різними способами. 
Це може бути суворо регламентований процес, як у випадку 
конкурентних торгів, або більш вільна процедура. Частіше за всього 
основними критеріями вибору постачальника є: 

- вартість придбання товарів або послуг; 

- якість обслуговування; 
Вартість придбання включає до себе вартість товару або послуг і 

не маючи точного і прямого грошового виразу міцної вартості (зміна 
іміджу організації, соціальна впливовість сфери діяльності 
підприємства, перспективи зростання виробництва тощо). 

Якість обслуговування включає якість товару або послуг і 
надійність обслуговування. Під надійністю обслуговування розуміється 
гарантованість обслуговування споживача потрібними йому 
замовленими ресурсами протягом заданого відрізку часу. Надійність 
можна оцінювати через ймовірність в задоволенні замовлення 
споживача. 

Крім основних критеріїв обирання постачальника існують і інші 

критерії, кількість яких перевищує 60. До них відносяться: 

- віддаленість постачальника від споживача; 

- строки виконання поточних і термінових заказів; 

- наявність у постачальника резервних потужностей; 

- система управління якістю продукції у постачальника; 

- психологічний клімат в трудовому колективі постачальника; 

- ризик страйкувань у постачальника; 

- здатність постачальника забезпечити поставку запасних 
частин протягом всього строку служби обладнання, яке 
постачається; 

- кредитоспроможність і фінансове положення постачальника 
тощо. 

 
6.4. Договірно-правова основа господарських зв'язків 

 
Після вибору постачальників, форм і методів постачання 

підприємство-споживач встановлює господарські зв'язків з 
постачальниками матеріально-технічних ресурсів. Основними 
раціональними формами господарських зв'язків є: прямі 
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довгострокові господарські зв'язки, гарантоване комплексне 
постачання, оптова торгівля засобами виробництва через бази і 
магазини. 

Виконання планів поставок у відповідності з господарськими 
зв'язками в значній мірі залежить від дієвості договірних відносин. 
Договір є важливим засобом в реалізації господарських зв'язків, 
укріплення планової дисципліни, він забезпечує необхідну правову 
основу взаємовідносин між підприємствами, сприяє розширенню їх 
самостійності, більш повному використанню принципів 
господарського розрахунку в їх взаємовідносинах. Договір слугує 
організуючою основою до здійснення постачання, створюючи для 
них спонукальний мотив і в той же час, встановлюючи чітко 
позначені юридичні рамки комерційної діяльності постачальників і 
споживачів. Він є основним документом, який забезпечує 
нормативну регламентацію взаємовідносин підприємств і 
постачально-збутових організацій в зв'язку з здійсненням 
постачання продукції виробничо-технічного призначення. 

Договорами поставки називають угоди між підприємствами 
і організаціями про постачання продукції і які оформлюються між 
ними до здійснення самої поставки. Якщо договір укладається 
одночасно з його виконанням, він називається договором купівлі-

продажу. 

Правові відношення сторін, які домовляються при укладанні 
договору поставки регламентуються основами цивільного 
законодавства, Положенням про поставки продукції  виробничо-
технічного призначення, а також особливими умовами постачання 
окремих видів продукції. 

У відповідності з даними нормативними актами основним 
документом, який визначає права і обов'язки сторін в процесі 
реалізації та заготівлі матеріальних ресурсів, є договір постачання. 
Договору постачання укладаються на основі прямих замовлень або 
документів, які їх замінюють, а також планів кооперативного 
постачання. Зокрема, замовлення покупців слугують основою для 
укладання договорів при встановленні між постачальниками і 
споживачами прямих довгострокових господарських зв'язків. 

Договору постачання можуть укладатися не тільки між 
постачальниками і споживачами продукції, але також між ними і 
постачально-збутовими організаціями. Договору з постачально-
збутовими організаціями укладаються в тих випадках, коли останні 
здійснюють реалізацію продукції, яка передається їм для цієї мети 
підприємствами-виробниками, при складському постачанні 
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споживачів, а також при їх комплексному забезпеченні. Отже, 
договору, можуть укладатися як при складській, так і при 
транзитній формі організації постачання. При комплектуванні 
підприємств, які будуються і реконструюються, обладнанням, 
приладами, кабельними та іншими промисловими виробами, 
договору постачання укладаються підприємствами-
постачальниками з комплектуючими організаціями, а також даними 
організаціями – замовниками обладнання. 

Правові відношення, які пов’язані з постачанням продукції, 
можуть встановлюватися між постачальниками і споживачами 
шляхом підписання сторонами договору. 

Якщо постачальник з тієї або іншої причини відмовляється 
від укладання договору постачання на продукцію, яка 
розподіляється в централізованому порядку, споживач через 
арбітраж може примусити його до укладання такого договору.  В 
той же час покупець у випадку, якщо виділена продукція виявилася 
йому непотрібної, має право відмовитися від укладання договору 
на її постачання. При цьому він повинен не пізніше 10 днів з дня 
повідомлення про виділення йому продукції попередити 
постачальника про своє відмовлення від її отримання. Покупець 
має право відмовитися від заключення договору постачання, не 
пояснюючи мотивів свого відмовлення. Постачальник, арбітраж 
або інші органи не мають права по нудити його до укладання 
договору на постачання продукції. 

В договорі про постачання обов'язково домовляються про 
технічні параметри продукції, її кількість, те що належить до 
відвантаження, термін постачання, якість і комплектність 
продукції, її ціна, вимоги, які пред’являються до тари і пакування, 
форма і порядок розрахунків та інші необхідні умови. 

Договором звичайно передбачається  також порядок 
відвантаження і отримання продукції. Остання може бути 
відправлена іногороднім споживачам залізничним, водним або 
автомобільним транспортом, вантажною швидкістю, а за вимогою 
споживача і прискореним способом. Продукція може бути 
отримана безпосередньо на складі виробника продукції, якщо 
споживач знаходиться в одному населеному пункті з 
постачальником. 

Істотним моментом договірних відносин по постачанню 
продукції є те, що дострокове або понадпланове на даний період 
виконання обов’язків по відвантаженню продукції одному 
споживачу не зараховується і не звільняє постачальника від 
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необхідності виконання зобов’язань перед іншими споживачами. 
Не до постачання продукції в любому випадку повинне бути 
відшкодовано. Кількість продукції, яка недопоставлена в одному 
періоді, додається до кількості продукції, яке повинне бути 
поставлено в слідуючому періоді. 

Виконанню договірних зобов’язань і укріпленню договірної 
дисципліни сприяє встановлення майнової відповідальності сторін. 
У відповідності з Положенням про поставки продукції виробничо-
технічного призначення роль і дієвість економічних санкцій в 
регулюванні господарських зв’язків між підприємствами значно 
підвищені, збільшені розміри санкцій за порушення договорів. 
Більш високі вимоги пред’явлені до постачальників у питаннях 
своєчасності, комплектності поставок, їх асортиментної повноти. 
Посилена відповідальність споживачів за необґрунтовану відмову і 
не вибірку продукції, несвоєчасність сплати, не представлення 
замовних специфікацій. 

Важливе значення має те, що економічні санкції не 
обмежуються необхідністю сплати відповідних штрафів, розміри 
яких, які б вони не були високі, не в змозі компенсувати шкоду, яка 
нанесена контрагенту невиконанням даних йому зобов’язань. 
Положенням про поставки та іншими діючими нормативними 
актами передбачається обов’язкове відшкодування потерпілій 
стороні понесених витрат і збитків, які мали місце внаслідок 
невиконання або неналежного виконання іншою стороною 
договірних зобов'язань. До складу вказаних збитків враховується і 
розмір доходів, які недоотримані потерпілою стороною при 
порушенні окремих умов, передбачених договором. 

Підвищення майнової відповідальності постачальників і 
споживачів продукції, спрямовано на забезпечення умов для 
подальшого розвитку госпрозрахункових взаємовідносин, 
укріплення дисципліни в організації і здійсненні постачання. 

Впровадження нових форм матеріально-технічного 
забезпечення виробництва і обслуговування споживачів вимагає 
створення нових нормативних актів. Зокрема, для укріплення 
взаємовідносин постачально-збутових організацій з 
постачальниками і споживачами продукції був розроблений 
типовий договір на реалізацію постачально-збутовими 
організаціями продукції. В зв'язку з широким розвитком практики 
гарантованого комплексного постачання отримали 
розповсюдження договору на комплексне постачання, у 
відповідності з якими організації зобов'язуються здійснювати 
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рівномірне (за узгодженим графіком) гарантоване забезпечення 
споживачів матеріалами и промисловими матеріалами і 
промисловими виробами, які реалізуються як зі складів цих 
організацій, так і транзитом. Відповідно юридичним нормам 
регламентуються взаємовідносини постачально-збутових 
організацій з промисловими підприємствами в умовах реалізації 
продукції шляхом оптової торгівлі, реалізація матеріальних 
цінностей, які надлишкові і не використовуються, комплектування 
підприємств, які будуються і реконструюються, надання 
додаткових послуг споживачам у ряді інших випадках. 

Основною формою правового регулювання постачання є 
довгостроковий договір, який забезпечує стабільність 
господарських відносин постачальників і споживачів у вирішенні 
питань їх виробничо-господарської діяльності. Довгострокові 
договори використовуються для розширення прямих господарських 
довгострокових зв'язків між постачальниками і споживачами, 
укріплення договірної дисципліни, посилення впливу споживачів 
на формування планів виробництва в номенклатурі (асортименті), 
дотримання режиму економії, підвищення якості продукції, 
удосконалення організації її перевезень з використанням, зокрема, 
контейнерів, а також в пакетированому вигляді. 

Важливим направленням удосконалення роботи по 
плануванню виробництва промислової продукції повинно стати 
формування виробничої програми підприємства на основі 
сукупності укладених договорів. Це дозволить суттєво підвищити 
якість, надійність виробничого планування, забезпечити виконання 
планів постачання у суворій відповідності з дійсними потребами 
споживачів. 

Правове врегулювання взаємовідносин між постачальниками 
і споживачами повинно сприяти подальшому розвитку і зміцненню 
господарських зв'язків, які виникають між ними в процесі закупівлі 
і реалізації промислової продукції. 

 
6.5. Роль та види торгових посередників на ринку засобів 

виробництва 

 
Ринковий торговий посередник - окремий підприємець або 

організація, яка доводить товари або послуги від виробника до 
споживача. Без цих посередників купівля чи продаж товарів є дорогою 
справою і займає багато часу. Посередники – це "інструменти" для 
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створення трьох форм зручності: корисності, місця, часу придбання 
ресурсів. 

Послуги посередників зменшують ціну, яку споживачі платять за 
товари, навіть не дивлячись на те, що посередники отримують прибуток 
за кожен проданий товар. Посередники ефективно існують, оскільки 
вони здатні здійснити розподіл товарів більш ефективно й економічно 
раціональніше, ніж виробники. Кожна окрема угода на шляху  товарів і 
послуг від виробників до кінцевих споживачів коштує грошей, а отже 
скорочуючи чисельність таких угод, посередники зменшують загальну 
кількість витрат розподілу. 

Крім того, посередники виконують велику кількість специфічних 
функцій: 

1. Надання торгових послуг. 
2. Забезпечення інформацією про ринок. 
3. Підтримання руху товарів і стимулювання збуту. 
4. Відбір, стандартизація і розфасовка товарів. 
5. Зберігання товарів на складах. 
6. Доставка товарів до місця продажу. 
7. Розподіл ризику, пов'язаного із стихійними лихами, 

крадіжками, старінням. 
8. Фінансування виробників (кредит). 
9. Полегшення процесу купівлі. 
Як пишуть автори відомої книги "Современный бизнес" Девід 

Дж. Речмен та Моніка Х. Мескон, існує два основних посередники: 
оптовики та роздрібні торговці. Оптовики продають товари роздрібним 
торговцям, іншим оптовикам, різним установам та організаціям, а також 
комерційним організаціям, кожна з яких, як правило, або перепродає ці 
товари, або використовує для виготовлення своєї власної продукції. 

Роздрібні торговці продають товари безпосередньо 
користувачам, які використовують їх для власного використання. 

Існує також два види підприємств оптової торгівлі. які належать 
самим виробникам. Перший – торговельні філії-підрозділи, які 
створюють запаси товарів фірми, відповідають за їх зберігання на 
складах і виконують широкий спектр маркетингових та комерційних 
послуг. Другий – відділи збуту, що виконують такі самі маркетингові та 
комерційні послуги, але не займаються запасами. 

В "Словаре делового человека" пишеться про те, що є багато 
торгових посередників: агент, брокер, дистриб'ютор, дилер, комівояжер, 
роздрібний та оптовий торговець, комісіонер та ін. 
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Види посередницьких організацій теж дуже різноманітні: 
постачально-збутові, оптово-посередницькі, роздрібні й оптові 
магазини, комерційні центри, торгові будинки, агентські фірми. 

Спосіб походження засобів виробництва повинен вирішуватися в 
кожному окремому випадку. Велику частину обладнання та іншої 
машинобудівної продукції спеціального призначення доцільніше 
доводити до користувача через спеціалізовану мережу комплектуючих і 
постачально-збутових організацій. 

В оптовій торгівлі єдиною умовою придбання засобів 
виробництва споживачем стає його платоспроможність, тобто оптова 
торгівля – це форма товарообігу засобів виробництва, яка передбачає 
задоволення платіжною здатністю потреб товаровиробників на ринку, а 
її основними характеристиками вважати вільну реалізацію вибору 
споживачем постачальника, розрахунки на основі договірних та вільних 
цін. 

Основними функціями комерційних центрів є організація 
господарських зв'язків між підприємствами та громадянами з питань 
виробництва та реалізації продукції, оформлення договорів; пошук 
ринків збуту; реалізація та обмін на комісійних засадах невикористаної і 
некондиційної продукції, відходів виробництва; реклама певних товарів, 
їх технічних характеристик тощо. 

Основними завданнями фірмового магазину є: ефективний вплив 
на виробника з метою оновлення, покращення асортименту та 
підвищення його якості; забезпечення високої культури обслуговування; 
реклама товарів. В фірмових магазинах здійснюється продаж 
комплектуючих виробів до товарів, а також запасних частин, які 
випускають підприємства інших галузей. 

Аналіз діючих структур дозволяє виділити декілька способів 
організації оптової торгівлі засобами виробництва: поставка продукції зі 
складу підприємств оптової торгівлі; продаж продукції через магазин і 
комісійні магазини; продаж на ярмарках, аукціонах. 

Відносно новими способами є ярмарки та аукціони. 
Ярмарок – торги, які періодично організовуються у 

встановленому місці. Вони проводяться з метою самостійного 
встановлення їх учасниками господарських зв'язків і укладання 
договорів між виробниками, споживачами та оптово-посередницькими 
організаціями на поставку продукції та інше. 

Аукціон – публічний продаж, при якому продукцію отримує 
покупець, що дав за неї найбільшу ціну. Спочатку було задумано, що на 
аукціонах буде продаватися продукція унікальна, яка має покращенні 
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споживчі властивості. Але практика показала, що на аукціоні може 
продаватися звичайна продукція. 

Зараз вирішується питання про створення загальних центрів 
оптової торгівлі. Їм планується надати багатофункціональний характер: 
центри повинні забезпечити необхідні умови для внутрішньої та 
міжнародної ярмарочної, аукціонної, а в перспективі й біржової торгівлі 
продукцією виробничо-технічного призначення як для підприємств, так 
і для населення. 

В склад центрів повинні входити торгівельні й виставочні 
павільйони, вузол сучасних засобів зв'язку, обчислювальний центр, 
маркетингові служби, представництва великих підприємств, готелі, які 
будуть забезпечувати автономне функціонування центру і комплексне 
обслуговування клієнтів на міжнародному рівні. 

Розвиток названих та інших організаційних форм оптової 
торгівлі повинен сприяти подоланню монопольного стану 
загальнодержавної системи МТЗ (в минулому) на ринку засобів 
виробництва, встановленню конкуренції серед торгових посередників в 
інтересах покращення якості обслуговування та підвищення надійності 
забезпечення споживачів продукцією виробничо-технічного 
призначення. 

 
6.6. Організація контролю якості, кількості і приймання закуплених 

і поставлених на підприємство матеріальних ресурсів 

 
Якість товарів, які постачаються повинна задовольняти вимогам, 

які пред'являються в договорі поставки. Методи, які застосовуються на 
практиці по забезпеченню якості товарів, які приймаються можуть бути 
класифіковані слідкуючим чином: 

1. Методи приймання партій постачання: 
а) суцільний контроль; 
б) вибіркові методи контролю: 

- приймальний вибірковий контроль партій постачання по 
якісним ознакам; 

- безперервний вибірковий контроль по якісним ознакам; 

- приймальний вибірковий контроль по якісним ознакам з 
пропусканням партій; 

- приймальний вибірковий контроль по якісним ознакам; 

- ревізійний вибірковий контроль. 
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2. Методи приймального контролю: 

- апробація встановленої постачальником системи методів і 
операцій по забезпеченню якості; 

- апробація застосовуємої постачальником методики 
контролю якості товарів, які закупаються; 

- облік і визначення поліпшення показників якості товарів 
даного постачальника; 

- порівняна оцінка якості товарів різних постачальників. 
Контроль якості товарів, які постачаються і строків виконання 

замовлень здійснюється в службі складського господарства 
підприємства-утримувача. 

Стандартні функції підрозділів, відповідаючи за закупівлі 
необхідних підприємству товарів і матеріалів, звичайно передбачає 
ведення картотеки пропозицій потенційних постачальників, від 
слідкування поступаючи від інших підрозділів вимог (замовлень) на 
придбання, складання планів закупівель у відповідності з укладеними 
договорами і довгостроковими контрактами, вибір конкретного 
постачальника і формування замовлення на постачання. 

Цей же підрозділ здійснює: реєстрацію документів, на основі 
яких здійснюється закупка (рахунки, договори, контракти, гарантійні 
листи); оформлення довіреностей на отримання, розподіл матеріальних 
цінностей (МЦ) по складам; контроль стану договорів і платіжних 
документів на придбання (сплачено, не сплачено, прострочено); 
отримання різних звітів в розрізі від слідкування номенклатури, партій, 
груп і застосованих систем класифікації 

Подібний значний обсяг інформаційної роботи з документами по 
організації матеріально-технічного постачання на підприємстві можливо 
виконати ефективно лише за умови використання комп'ютерів. 
Кількість завдань, які входять до модулю "Управління матеріально-
технічним постачанням (закупівлями)" і вирішуємих за допомогою 
ЕОМ, на різних підприємствах істотно відрізняється. 

Реалізація завдань по управлінню закупівлями має слідуючи 
відмінні ознаки: 

- використання в документах на закупівлю як товарних, так і 
нематеріальних позицій (послуг); 

- облік партій закуплених товарів, від слідкування строків 
зберігання, строків дії ліцензій і сертифікатів; 

- підтримання різних валют і міжнародних закупівель; 
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- облік митних оплат, транспортних та інших витрат при 
обчисленні облікової вартості конкретних виробів, які 
закуповуються; 

- облік повернень по рекламаціям; 

- автоматизований розподіл товарів по складах; 

- автоматичне формування прибуткових складських ордерів 
по групам накладних; 

- формування платіжних документів на сплату за 
документами-підставами; 

- оформлення довіреностей на отримання матеріальних 
цінностей; 

- отримання відомостей про документи-підстави по обраним 
контрагентам за допомогою "картки постачальника"; 

- повна інтеграція з модулем "Постачальники, покупці"; 

- відображення в бухгалтерському балансі усіх операцій по 
закупівлям матеріальних цінностей і послуг за допомогою 
механізму типових процедур. 

Застосування стандартних звітів: 

- звіти про закуплені товари і послуги в розрізі номенклатури. 
постачальників, груп, партій, зовнішньо торгівельної 
класифікації; 

- звіти по зареєстрованими прибутковими і оформленими 
зворотних накладних; 

- звіт про стан замовлень (виконуємих документів-основ) на 
закупівлю; 

- реєстри документів-основ і накладних; 

- звіт про невідповідність в документах на закупівлю. 
Важливу роль на підприємстві відіграє вхідний контроль за 

надходженням матеріальних цінностей. Для цього здійснюється 
кількісне і якісне приймання. Кількісне приймання встановлює 
відповідність наявності вантажів, які надходять даним 
супроводжувальним документам постачальника, а якісна – дійсних 
властивостей матеріалів стандартам, технічним умовам та іншим даним, 
зафіксованих в умовах постачання і договорах. 

Порядок проведення кількісного і якісного приймання 
регламентується Інструкцією про порядок приймання продукції 
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по 
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якості, аналогічній інструкції по якості, положенням про поставки 
продукції виробничо-технічного призначення, особливими умовами 
постачання окремих видів продукції, ГОСТами, технічними умовами та 
іншими нормативними актами.  

При прийманні вантажів від транспортних організацій отримувач 
перевіряє справність транспортних засобів і наявність на них пломб 
відправника, відповідність найменування ватажу і транспортного 
маркірування даним транспортного документа. Якщо продукція 
надійшла в справній тарі, приймання її здійснюється одночасно з 
відкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а продукція, яка швидко 
псується – не пізніше 24 годин з моменту її отримання. 

У випадку виявлення під час приймання вантажу пошкоджень 
або псувань, невідповідності найменування і ваги вантажу або кількості 
місць даним, які вказані в транспортному документі, а також інших 
відхилень, передбачених нормативними актами, складається 
комерційний акт. 

Кількісне приймання проводиться за супроводжувальними і 
транспортними документами. При відсутності їх повністю або частково 
приймання продовжується, але додатково складається акт про фактичну 
наявність матеріалів, де вказується відсутні документи. 

Виявивши в процесі приймання нестачу, отримувач повинен 
призупинити приймання і визвати представника постачальника. Строки 
явки одно городнього постачальника -  на слідуючий день після 
отримання визову, іногороднього – 3 суток, не враховуючи часу проїзду. 
У випадку неявки постачальника приймання проводиться за участю 
представника незацікавленої організації, про що робиться відмітка в 
акті. Акт повинен містити: дані про постачальника і споживача; дата і 
номер акту; місце і час приймання; стан тари і упаковки; відомості про 
умови зберігання продукції до приймання, о способах визначення 
кількості продукції, кількість невистачаючої продукції та її ціна, 
докладне заключення про причини і місце виникнення нестачі. 

Претензії по виявленим недолікам з додаванням актів та інших 
необхідних документів отримувач пред'являє виробнику у 10-денний 
строк. Виробник у 20-денний строк зобов'язань розглянути претензію, 
повідомити споживачеві заключення даного розгляду і перерахувати 
йому суму іска. При відмовленні від задоволення іска справу про 
стягнення збитків передається в органи арбітражу. 

Приймання продукції по якості і комплектності здійснюється на 
складі отримувач не пізніше 10 днів після її надходження на склад при 
одно городній поставці і не пізніше 20 днів – при іногородній, для 
продукції, яка швидко псується у всіх випадках не пізніше 24 годин. 
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Приймання здійснюється на основі ГОСТів, технічних умов та інших 
нормативних актів, а також за супроводжувальними документами, 
сертифікату, посвідченню про якість, специфікації і т.д. 

При виявленні в процесі приймання недоброякісної і не 
комплектованої продукції потрібно забезпечити їй належні умови 
зберігання окремо від інших матеріалів і визвати представника 
постачальника. Строки явки останніх аналогічні строкам при проведенні 
кількісного приймання. У випадку неявки представника постачальника 
у встановлені терміни приймання продукції по якості здійснюється за 
участю представника бюро товарних експертиз або відповідної інспекції 
по якості. 

У необхідних випадках для виявлення якості продукції 
відбирають зразки або проби і направляють в лабораторії для 
випробувань. За результатами якісного приймання складається акт про 
фактичну якість і комплектність отриманої продукції. 

Якщо продукція забракована як не відповідаючи за якістю 
ГОСТам, технічним умовам і зразкам, покупець може відмовитися від 
прийняття і сплати її, стягнути належний штраф. Постачальник 
зобов'язаний протягом 10 днів з моменту визнання вимог покупця 
замінити забраковану продукцію і розпорядитися нею, а по продукції, 
яка швидко псується – протягом 24 годин. При порушенні вказаних 
строків утримувач має право реалізувати її на місці або повернути 
виробнику. При виявленні в поставленій продукції виробничих дефектів 
покупець має право за рахунок виробника усунути їх своїми засобами 
або вимагати від нього усунення виявлених дефектів на місці 
знаходження продукції. Якщо виробник у встановлений строк не 
усунули недоліки, то він сплачує покупцеві штраф у розмірі 20% 
вартості забракованої продукції. При цьому утримувач має право 
відмовитися від прийняття продукції і вимагати її заміни. 

Якщо при прийманні виявлена некомплектність продукції, яка 
постачається, то утримувач має право відмовитися від сплати до того 
часу, поки продукція не буде укомплектована. При неукомплектованість 
виробником продукції встановлений строк покупець має право 
повернути її назад і вимагати заміни комплектною продукцією. 

Якщо прийманням встановлено, що отримана продукція є більш 
низької якості, чим вказано в документах, утримувач має право 
відмовитися від сплати і прийняття продукції, а якщо вона вже сплачена 
– вимагати повернення сплачених сум або прийняти продукцію із 
сплатою по ціні, яка передбачена прейскурантом для відповідної якості. 

Претензії, пов'язані з постачанням неякісної, некомплектної 
продукції, з використанням постачальником нестандартної тари і 
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упаковки утримувач повинне пред'явити виробнику не пізніше 10 днів, а 
утримувач віддалених районів – не пізніше 20 днів з моменту складання 
акта. 

 
6.7. Прогресивні форми забезпечення споживачів матеріальними 

ресурсами 

 
Поряд з розширенням прямих господарських зв'язків і оптової 

торгівлі засобами виробництва в останні роки успішно розвиваються 
такі прогресивні форми забезпечення підприємств, як комплексне 
постачання, в тому числі забезпечення промислових будівництв по їх 
замовленням, пріоритетне постачання науково-дослідницьких і 
проективною-конструкторських організацій, надання додаткових послуг 
споживачам. 

При комплексному постачанні постачальники за узгодженням із 
споживачами приймають на себе повну відповідальність перед ними за 
планомірну реалізацію закуплених ними ресурсів, гарантоване 
забезпечення як транзитних, так і складських поставок. Ця форма 
матеріально-технічного забезпечення передбачає удосконалення 
господарських і правових взаємовідносин промислових підприємств з 
постачально-збутовими організаціями, які виступають у цьому випадку 
не тільки в ролі організатора і посередника, але і гаранта матеріальних 
постачань. 

Впровадження комплексного постачання істотно підвищує 
відповідальність постачально-збутових організацій за своєчасне і повне 
забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами. Основна 
робота по матеріально-технічному забезпеченню підприємств 
пересувається із сфери виробництва в сферу обігу. Тим самим 
підприємства звільняються від виконання значної частини заготівельних 
функцій, особливо від оперативної роботи, пов'язаної з отриманням  
закуплених ними ресурсів. 

Дана форма матеріально-технічного забезпечення розвивається 
на шляху розширення як номенклатури постачальної продукції, так і 
кола підприємств, які обслуговуються. Найбільш істотним моментом є 
те, що гарантоване постачання матеріальних ресурсів по раніш 
узгодженим графікам забезпечує ритмічне надходження матеріалів у 
виробництво, сприяючи значному скороченню виробничих запасів у 
споживачів.  

Комплексне постачання дозволяє спростити взаємовідносини, 
яки виникають у споживачів в зв'язку з організацією матеріальних 
поставок. Замість декількох десятків підприємств-постачальників кожен 
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споживач встановлює зв'язок з однією постачально-збутової 
організацією, яка приймає на себе у відповідності з договором на 
комплексне постачання, узгоджений з постачальником усіх конкретних 
умов постачання, контроль за їх здійсненням, а в деяких випадках і 
поповнення недовантаження. 

Різновидом комплексного постачання є система постачання 
організацій по замовленням. Замовлення організації представляє собою 
обґрунтовану специфіковану потребу в матеріалах, у відповідності з 
якою планується і організується їх забезпечення матеріальними 
ресурсами. 

Нова форма організації постачання дозволила значно поліпшити 
матеріально-технічне забезпечення. Це відобразилось у підвищенні 
рівномірності і комплектності поставок, скорочення простоїв 
автомобільного транспорту, який зайнятий доставкою вантажів, 
зниження запасів матеріалів підприємств. Поліпшення організації 
постачання позитивно відобразилось на економічних показниках 
діяльності організацій – підвищення продуктивності праці, зниження 
витрат, підвищення прибутку і рентабельності. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Охарактеризуйте зміст і види господарських зв’язків між 

підприємствами. 
2. У чому полягає перевага прямих тривалих господарських 

зв'язків. 
3. Які існують форми постачання матеріальних ресурсів. 
4. Дайте характеристику методів постачання, їх переваги і 

недоліки. 
5. Обґрунтуйте підходи до вибору постачальників матеріальних 

ресурсів. 
6. У чому полягає сутність договірно–правових сил 

господарських зв’язків між підприємствами. 
7. Дайте характеристику договору, як основи господарських 

зв’язків між підприємствами. 
8. Обґрунтуйте, для чого потрібні торгові посередники на ринку 

засобів підприємства. 
9. Обґрунтуйте, у чому полягає сутність контролю якості і 

кількості закупівлі матеріальних ресурсів. 
10. Охарактеризуйте прогресивні форми забезпечення потреб 

матеріальними ресурсами. 
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РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО 
СПОЖИВАННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
7.1. Економічна сутність раціонального використання та 

економії матеріальних ресурсів 

7.2. Управління процесами раціонального використання 

матеріальних ресурсів 

7.3. Виробнича інфраструктура в системі управління 

матеріальними ресурсами 

7.4. Показники ефективності використання матеріальних 

ресурсів 

7.5.Шляхи удосконалення системи управління 

раціональним використанням матеріальних ресурсів 

 
 

7.1. Економічна сутність раціонального використання  

та економії матеріальних ресурсів 

 

Раціональне використання (споживання) та економія сировини, 
матеріалів, палива і енергії є одними з найважливіших умов переводу 
економіки на інтенсивний шлях розвитку – розумний, доцільний, 
обумовлений. Раціоналізація – удосконалення, поліпшення, введення 
біль доцільної організації чого-небудь. Звідси раціональне використання 

МР – це якісна характеристика їх споживання на розумному рівні, який 
можна було б визнати суспільно необхідним, а раціоналізація 

споживання МР – це неперервний процес удосконалення їх 
використання, пов’язаний з розвитком виробництва. 

Любий матеріал, який споживається в процесі виробництва, є 
сукупністю багатьох властивостей і тому може бути корисним різними 
своїми сторонами. Відкрити ці різні сторони, а відповідно і різноманітні 
способи використання речей, - це справа історичного розвитку. Одні і ті 
ж матеріали можна використовувати більш ефективно як 
посередництвом збільшення часу його щорічного споживання, так і 
посередництвом збільшення інтенсивності його застосування. Тому те, 
що ще вчора було раціональним, сьогодні внаслідок наукових досягнень 
може стати нераціональним. 

Так як споживання МР складає процес задоволення потреби в 
них виробництва, слід при плануванні економії МР співвідносити їх 
фактичне споживання з задоволенням потреб, які суспільство може 
визнати суспільно необхідними. 
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У цілому потреби підприємства можуть визнаватися 
необхідними, якщо вони перш за все є об’єктивно обумовленими 
затвердженою підприємством виробничою програмою. В цьому 
розумінні дійсні потреби підприємства можна вважати функцією 
виробничого плану підприємства, так як на одиницю продукції 
необхідно витратити певну кількість праці конкретних робітників, 
таку ж конкретну кількість сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії. 

Крім того, поняття розумного споживання МР відповідають 
їх витрати на рівні досягнутого мінімуму при виробництві одиниці 
аналогічної продукції однакової якості. 

У найбільш загальному вигляді економія МР – це 
підвищення рівня їх корисного використання, яке виражається в 
зниженні питомої ваги витрат матеріалів на одиницю споживчої 
властивості (ефекту) продукції, що виготовляється, при підвищенні 
або збереженні якості та технічного рівня продукції. Крім того, 
термін "економія МР" використовується в розумінні користі і 
ефекту, які отримуються в результаті раціонального споживання 
МР. 

Скорочення матеріальних затрат на виробництво одиниці 
продукції – це значно крупніший резерв економії порівняно зі 
зниженням трудо-ємності і фондоємності промислового 
виробництва – 1% економії матеріалів забезпечує скорочення 
затрат приблизно у 2,5 рази більше, ніж 1% економії фонду 
заробітної плати, та у 4 рази більше, ніж 1% скорочення 
капіталовкладень. 

Оскільки підприємство несе повну економічну 
відповідальність за результати своєї діяльності, а головним 
фінансовим джерелом його життєдіяльності стає прибуток, то 
"розраховувати" та скорочувати матеріальні затрати стає 

життєвою  потребою. 

Тому ресурсозбереження виступає як фактор поліпшення 
фінансового стану підприємства: 

1. Зменшення питомих витрат МР знижує собівартість, 
підвищує рентабельність виробництва. 

2. Вартість МР складає основну частину оборотних засобів. 
Прискорення їх оборотності має велике значення. Зниження 
питомих витрат матеріалів вже означає прискорення оборотності. Разом 
з тим зменшуються грошові затрати на створення виробничих запасів. 
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3. Економія МР означає значну економію капітальних 
вкладень, так як економія ресурсів зменшує потреби в розвитку 
добувних галузей. 

4. Вплив ресурсозбереження на зрушення у структурі 
матеріало споживання приводить до встановлення нових 
балансових зв’язків і економічних пропорцій у галузях 
матеріального виробництва і між ними. 

5. Економія МР в цілому збільшує обсяги виробництва 
продукції. Чим економніше витрачаються матеріали, конструкції і 
вироби, тим більші обсяги продукції можуть бути вироблені при 
незмінних первісних ресурсах. 

Усе перераховане говорить про необхідність глибокого і 
послідовного вивчення усіх можливостей організації раціонального 
споживання матеріальних ресурсів, напрямків і джерел їх економії, 
закономірностей, які обумовлюють різні рівня споживання з 
урахуванням останніх досягнень науки і техніки. 

У співвідношенні термінів "раціональне споживання" і 
"економія" перший з них слід вважати більш широким поняттям. 
Не кожна економія передбачає одночасне створення умов їх 
раціонального споживання (наприклад, економія за рахунок 
зниження споживчих властивостей продукції). У той же час 
раціоналізація споживання матеріалів обов'язково приведе до 
економії затрат сукупної суспільної праці. 

Виходячи з визначення раціоналізації виробництва як 
удосконалення усіх факторів виробничого процесу з метою 
поліпшення основних показників діяльності підприємств і економії 
основних та допоміжних матеріалів можна вивести за аналогією 
таке визначення:  "Раціоналізація матеріало споживання – це 

процес удосконалення факторів виробництва і обігу, метою і 

результатом якого є економія МР". Загальна характеристика цього 
процесу показана на рис.7. 

Виходячи із сказаного, слід вважати раціональне споживання 
поняттям, яке характеризує процес, а економію МР – поняттям, яке 
характеризує той або інший результат процесу раціоналізації 
матеріало споживання. Таким чином,  економія МР є кількісним 

вираженням результату раціоналізації споживання МР. Поняття 
економії матеріалів для характеристики її поточного значення 
повинно бути трансформоване з включенням до нього 
співставлення фактичних затрат поточного періоду і періоду, який 
прийнятий за основу. Співставлення фактичних затрат з нормами 
при визначенні економії буде містити помилку, так як на даний час 
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значне число норм застаріло і не передбачає рівень затрат МР вище 
досягнутого значення фактично. Тому під поточною (плановою, 
звітною) економією матеріальних ресурсів розуміється зниження їх 
фактичних витрат у поточному періоді порівняно з базовим на 
виробництво аналогічного обсягу однакової продукції. 

 

 
7.2. Управління процесами раціонального використання 

матеріальних ресурсів 
 

В умовах ринку різко зростає відповідальність за стан 
використання матеріальних ресурсів на кожному робочому місці. 
Повне і комплексне забезпечення матеріалами і сировиною є 
основним, але не єдиним завданням управлінців. Від того, як буде 
організовано збереження матеріальних ресурсів на підприємствах, 
доставка і використання їх на робочих місцях, залежить 
ефективність роботи підприємства. Тому завдання управлінських 
структур полягає в забезпеченні економії ресурсів та розробці 
заходів з питань ефективного їх використання. Це зводиться до: 

- впровадження ресурсозберігаючих і маловідхідних 
технологій; 

- організація обліку витрат матеріалів і сировини в цехах, 
бригадах; 

- заміни дефіцитних ресурсів та використання вторинних 
ресурсів і відходів виробництва; 

- організації збереження, видачі та доставки ресурсів до 
робочих місць; 

- розробки графіків маршруту руху матеріало-потоків. 
Кількість витрат матеріальних ресурсів значною мірою 

визначається характером їх споживання, на який впливають такі 
фактори: 

1. Тип виробництва, а саме: масове, крупно серійне, середньо 
серійне, мало серійне та індивідуальне. 

2. Обсяг виробництва. 
3. Міра регламентації виробничого процесу, перш за все у 

частині вимог до предметів праці – від його вихідного стану і до 
готової продукції. 

4. Тривалість виробничого циклу, що визначає величину 
незавершеного виробництва. 

5. Номенклатура (асортимент) продукції, яка виробляється, 
тобто міра багато номенклатурної програми. 

6. Гнучкість виробництва, тобто здатність виробництва до 
швидкого переоснащення для випуску нових видів продукції. 
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7. Вид виробів чи робіт з точки зору їх складності, енерго-, 
матеріало- і наукомісткості. 

8. Рівень готовності виробів. 
9. Характеристика технологічних процесів з точки зору їх 

прогресивності, екологічності, безвідходності. 
Перераховані фактори визначають процес управління 

матеріальними ресурсами. Так, наприклад, в масовому або крупно 
серійному виробництві використовується великий обсяг 
матеріальних ресурсів, але обмеженої номенклатури, а в мало 
серійному – обсяг матеріальних ресурсів невеликий, проте досить 
обширний за асортиментом. Крім цього у першому випадку процес 
споживання має стабільний і регламентований характер, а в 
другому – потреба в ресурсах має нестійкий характер. Управління 
процесами використання матеріалів, сировини, комплектуючих 
вимагає злагодженої роботи і узгодження дій функціональних 
підрозділів, пов’язаних з організацією виробництва. 

Схематично функції управління процесами використання 
матеріальних ресурсів наведені в таблиці 9. 

На підприємстві різні виробничі служби мають сприяти 
ефективному використанню матеріальних ресурсів. Основні завдання 
яких – це чітке визначення: 

- наявності матеріалів і незавершеного виробництва на кожній 
дільниці, цеху, щоб раціонально розподілити завдання на робочих 
місцях; 

- розміщення матеріальних ресурсів на складах; 
- стану виробничого обладнання і його використання; 
- відповідності матеріалів технічному обладнанню; 
- наявності працівників та виконання ними норма виробітку; 
- забезпеченості інструментами; 
- наявності бракованої продукції. 
Управління використанням матеріальних ресурсів здійснюється 

на основі вихідної інформації, норм, лімітів, нормативів і витрат.
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Таблиця 9 

Органи і функції управління з питань використання 

матеріальних ресурсів 

 
№ 
з/
п 

Функції управління Структурні підрозділи 

1. Аналіз і визначення потреб в 
матеріалах і сировині на робочих 
місцях 

Зведені відділи (головного 
технолога, головного механіка та 
головного енергетика) 

2.  Контроль витрат ресурсів і 
відповідність їх нормам та лімітам 

Відділ економії ресурсів (планово-
економічний) 

3. Управління запасами і організація 
внутрішнього маневру ресурсами 

Відділ матеріально-технічного 
постачання, виробничі підрозділи 

4. Організація збереження і 
використання вторинних ресурсів 

Відділ вторинних ресурсів 

5. Організація інформаційних послуг Бухгалтерія, АСУ 
6. Організація використання 

матеріальних ресурсів 
Зведені відділи, виробничі 
підрозділи 

 
Норми витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії 

на виробництво одиниці продукції є основою раціонального 
використання матеріальних ресурсів і їх економії. 

Норма – це максимально допустима кількість ресурсів, що 
може бути витрачена в конкретних умовах для виробництва 
одиниці продукції, або обсягу робіт. Стабільні норми – важливий 
елемент управління. Вони мають бути науково обґрунтовані і 
відповідати певному рівню розвитку науково-технічного прогресу. 
Норми встановлюються на основі інженерних та економічних 
розрахунків. 

Управління ефективністю використання матеріальних 
ресурсів направлено на: 

- скорочення витрат сировини і матеріалів у стадії 
виробництва по всьому технологічному ланцюгу; 

- забезпечення раціонального використання технічного 
обладнання та випуск готової продукції у відповідності з 
виробничою програмою. 

 
7.3. Виробнича інфраструктура в системі управління 

 матеріальними ресурсами 

 

З ростом масштабів виробництва зростає маса матеріалів, 
сировини, потреба в енергії, транспорті, в складах, зростає 
залежність його від виробничої інфраструктури. Це визначає 
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необхідність розвитку комплексу обслуговуючих допоміжних 
цехів, служб і виробництв, які забезпечують оптимальні умови для 
основного виробництва. Сукупність обслуговуючих підрозділів 
створює виробничу інфраструктуру, основним завданням якої є: 

- підтримання технологічного і енергетичного обладнання в 
робочому стані; 

- забезпечення ритмічної роботи підприємства та збереження 
матеріальних ресурсів; 

- створення умов швидкого пристосування до змін на ринку. 
Склад і масштаби підрозділів інфраструктури визначаються 

особливостями основного виробництва, його типом і розмірами, а 
також виробничими зв’язками з зовнішнім середовищем. 

До виробничої інфраструктури підприємства відносять: 
допоміжні цехи, служби, господарства. 

Допоміжні цехи – ремонтні, енергетичні, інструментальні; 
транспортні служби та складське господарство. 

Ремонтні цехи і служби підприємства забезпечують 
постійну експлуатаційну готовність технологічного обладнання. 
Основним завданням цих цехів є: 

- збільшення терміну експлуатації обладнання без ремонту; 
- удосконалення організації і підвищення якості ремонту 

обладнання; 
- зменшення затрат на ремонт і технічне обслуговування 

обладнання. 
Ці завдання вирішуються шляхом: розробки раціональної 

системи виробничого менеджменту по технічному обслуговуванню 
обладнання в процесі його експлуатації на основі логістичного 
підходу. 

Суть цього підходу в наступному: 
- встановлення певного порядку виконання функціональних 

обов’язків шляхом раціонального розподілу робіт по виконавцях в 
часі, обсязі і визначеній послідовності; 

- розробка технологічної, нормативної і організаційно-
методичної документації, на основі якої функції технічного 
обслуговування пов’язуються з режимом і графіком роботи 
основних виробничих підрозділів; 

- постійне співставлення затрат на технічне обслуговування 
засобів виробництва з одержаним економічним ефектом в цілому 
на підприємстві за рахунок збільшення міжремонтних періодів 
роботи обладнання і скорочення простоїв з вини ремонтників. 
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Адміністративне управління централізованою 
ремонтно-механічною службою здійснюється головним механіком 
через свого заступника і начальника ремонтного підрозділу. 

Функціональне управління здійснює відділ головного 
механіка, до складу якого входять планово-економічне бюро, 
конструкторсько-технологічне бюро, виробничо-диспетчерська 
служба, група планово-попереджувального ремонту. Така 
організаційна структура управління забезпечує зосередження всієї 
інформації про стан ремонту обладнання, своєчасну її обробку і 
надання керівництву для прийняття управлінського рішення. 

В залежності від розміру підприємств і характеру 
виробництва застосовують такі організаційні структури управління: 
децентралізовані, змішані та централізовані. 

При децентралізованій структурі управління ремонтно-
механічної служби, технічне обслуговування і всі види ремонту 
проводяться силами ремонтних підрозділів, які входять до складу 
виробничих цехів під керівництвом головного механіка. 

При змішаній структурі управління технічне обслуговування 
і поточний ремонт здійснюються силами ремонтних підрозділів 
основних цехів, а капітальний ремонт – спеціалізованим ремонтним 
цехом. 

При централізованій структурі управління всі види ремонту і 
технічного обслуговування обладнання виконує централізований 
ремонтний підрозділ. Централізація ремонту покращує якість робіт 
і сприяє зниженню собівартості. 

Інструментальне господарство – це сукупність 
загальнозаводських та цехових підрозділів, що зайняті придбанням, 
проектуванням, виготовленням, ремонтом технологічної оснастки, 
її обліком, зберіганням та видачею на робочі місця. Поняття 
технологічної оснастки (інструменту) поширюється на всі види 
регулюючого, вимірювального та складального інструменту, а 
також на штампи, проформи тощо. Витрати на інструмент у 
масовому виробництві досягають 25-30%, у серійному – 10-15%, в 
дрібносерійному – 5%. 

Основним завданням цих служб є: 
- безперебійне забезпечення високоякісними інструментами 

всіх цехів і робочих місць; 
- контроль за правильною експлуатацією інструментів; 
- скорочення затрат на збереження і ремонт інструментів; 
- підтримка потрібних запасів інструментів. 
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Енергетичні цехи і служби забезпечують підприємство 
всіма видами енергії, сприяють економному її витрачанню, 
впроваджують нову енергетичну техніку, здійснюють контроль за 
виконанням правил експлуатації енергоустановок в основних 
виробничих цехах, забезпечують телефонний і радіозв’язок. 

Виробнича структура відображає організаційні і 
технологічні особливості енергогосподарства як об’єкта 
управління. В організаційному відношенні виробнича структура 
енергогосподарства являє собою розміщення цехів, дільниць в 
структурі підприємства, а в технологічному характеризується 
складом і порядком розміщення конкретного обладнання і ліній, які 
забезпечують процес виробництва, передачі і споживання енергії, 
ремонтні та монтажні роботи. 

У виробничому відношенні електрогосподарство 
промислового підприємства можна розглядати як: 

- загальнозаводське енергогосподарство – генеруючи та 
перетворюючі установки, загальнозаводські електролінії, 
розподільчі лінії, приміщення загальнозаводського призначення. 
Експлуатація енергогосподарства здійснюється спеціально 
створеними спеціалізованими енерго-цехами, у випадку, коли 
енергозабезпечення здійснюється централізовано, в 
енергогосподарство від підприємства входить два цехи: 
енергетичний і теплосиловий, завданням яких є тільки підтримка 
енерго-обладнання в робочому стані. 

Виробнича структура енерго-підприємств визначає його 
організаційну структуру управління. На підприємствах 
створюється відділ головного енергетика. Головний енергетик 
здійснює безпосередньо адміністративно-технічне керівництво 
відділом і енерго-цехами. Заступник головного енергетика 
здійснює безпосередньо технічне і оперативне керівництво 
відповідними енерго-цехами і персоналом енерго-служб 
виробничих цехів. 

Відділ головного енергетика працює в тісній взаємодії з 
відділами капітального будівництва, головного механіка, 
матеріально-технічного забезпечення та планово-економічним. Ці 
відділи узгоджують з відділом головного енергетика питання й 
документи, що входять до компетенції головного енергетика. 

Транспортне господарство 

 Процес виготовлення продукції супроводжується 
переміщенням великої кількості різноманітних вантажів: сировини, 
матеріалів, палива, відходів. В перебігу виробничого циклу всі ці 
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вантажі зазнають багаторазових переміщень. На кожну 
технологічну операцію припадає декілька транспортних операцій. 
Це обумовлює значні витрати на транспортне обслуговування, 
чітка організація якого і забезпечує поєднання всіх елементів 
виробничого процесу. 

Комплекс підрозділів підприємства, що займається 
вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням 
вантажів, утворює транспортне господарство. 

На підприємствах з великими обсягами перевезень вантажів 
організовуються спеціалізовані цехи залізничного, автомобільного 
та водного транспорту. На середніх і малих підприємствах 
створюється єдиний транспортний цех, який об’єднує декілька 
дільниць за видами транспорту. 

Транспортне господарство очолює начальник транспортно-
технологічного відділу, куди входять: технічне бюро, бюро 
організації перевезень, диспетчерська служба, бюро тар. Відділ 
здійснює: загальне керівництво транспортним господарством 
підприємства; відповідає за організацію перевезень згідно з 
розробленими планами і графіками; профілактичне обслуговування 
транспортних засобів та оперативне управління заводським 
транспортом. 

Вся сукупність транспортних операцій на підприємстві 
здійснюється за допомогою трьох взаємопов’язаних видів 
транспорту: зовнішнього, міжцехового і внутрішньо цехових. 

Зовнішній транспорт забезпечує зв’язок підприємства з 
приймальними пунктами транспорту загального користування 
(залізничними станціями, портами, аеропортами), а також зі 
складами місцевих контрагентів. 

Міжцеховий транспорт використовується для перевезень 
вантажів по території підприємства між його цехами, службами, 
складами. 

Управління зовнішнім та міжцеховим транспортом 
покладено на начальника транспортного відділу або начальника 
транспортного цеху. 

Внутрішньо-цеховий транспорт призначений для 
виконання транспортних операцій у межах окремого цеху, 
керівництво ним здійснюють керівники відповідних цехів. 

У процесі управління транспортним господарством 
визначаються потоки вантажів та обсяги перевезень вантажів: 
здійснюється вибір та встановлюється необхідна кількість 
транспортних засобів; складаються плани перевезень вантажів та 
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здійснюється оперативне регулювання транспортного 
обслуговування. 

Основні завдання управління транспортом на підприємстві: 
- організація раціонального використання транспортної і 

навантажувально-розвантажувальної техніки; 
- застосування спеціальної тари і контейнерів; 
- удосконалення планування роботи внутрішньозаводського 

транспорту; 
- впровадження автоматизації на складських операціях; 
- зниження собівартості транспортних операцій; 
- забезпечення чіткого узгодження технологічних і 

транспортних операцій; 
- підтримка транспортних засобів у робочому стані. 
Складське господарство є важливим об’єктом управління. 

Основними завданнями складського господарства є: 
- своєчасне забезпечення виробництва сировиною, 

матеріалами, запасними частинами, комплектуючими; 
- забезпечення збереження матеріально-технічної продукції 

на складах; 
- зниження затрат, пов’язаних із здійсненням складських 

операцій і з утриманням складів. 
У процесі виконання цих завдань складське господарство 

виконує такі функції: 
- нагромадження матеріальних ресурсів в обсязі і 

номенклатурі для забезпечення ритмічної роботи підприємства; 
- належний рівень зберігання і облік матеріальних ресурсів 

та готової продукції; 
- планомірне, безперервне і комплексне забезпечення цехів 

та відділів матеріальними ресурсами; 
- підготовка матеріальних ресурсів до їх використання на 

робочих місцях. 
Складське господарство – це складна система із складів, 

обладнань та приладів, необхідних для зберігання, штабелювання, 
переміщення вантажів. 

Структура складського господарства формується під 
впливом кількох факторів, головними з яких є: номенклатура 
матеріалів, що споживаються, тип, рівень спеціалізації та обсяги 
виробництва. Різні види складів підприємства класифікуються 
відповідно до їх призначення на: 



 

 122�  

матеріальні – зберігання запасів матеріалів, сировини, 
комплектуючих, що надходять на підприємство ззовні; вони 
підпорядковані відділу матеріально-технічного постачання; 

виробничі – зберігання напівфабрикатів власного 
виготовлення: до них відноситься центральний інструментальний 
склад, склади запасних частин та устаткування; 

збутові – зберігання відходів, готової продукції та відходів, 
що підлягають реалізації. 

Завезення матеріалів на склад здійснюється згідно з 
оперативними планами відділу матеріально-технічного постачання. 
Матеріали, що надходять, обов'язково підлягають кількісному та 
якісному контролю. Кількісний контроль передбачає перевірку 
відповідності кількості, обсягу та номенклатури матеріалів записам 
у супровідних документах. Якісний – встановлення відповідності 
отриманих вантажів технічним умовам, стандартам, зразкам, що 
обумовлені договорами постачання. Розміщення та зберігання 
матеріальних ресурсів на складах може здійснюватись трьома 
способами: сортове, за партіями та комплектами. 

Сортове розміщення передбачає закріплення за кожним 
видом матеріалів постійного, певного місця зберігання. Зберігання 
за партіями ресурсів передбачає, що кожна партія матеріалів, яка 
надходить на підприємство, зберігається окремо від попередньої. 
Комплектне розміщення є різновидністю сортового і передбачає 
розміщення комплектуючих матеріалів, що відпускаються на 
робочі місця. 

 
7.4. Показники ефективності  

використання матеріальних ресурсів 

 
До цієї групи показників входять показники витрат, 

корисного використання, ефективності та економії матеріальних 
ресурсів. 

Показники витрат МР 

Витрати сировини, матеріалів, палива і електроенергії в 
промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті 
являють собою виробниче споживання. Відрізняють витрати 
загальні та питомі. 

Загальні  витрати на виробництво охоплює всю кількість 
МР, витрачених підприємством:  

а) на виконання програми по випуску готової, належної 
продукції;  
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б) на ремонтно-експлуатаційні потреби;  
в) на незавершене виробництво; 
г) на інші роботи промислово-виробничого характеру (у 

тому числі роботи по раціоналізації і винаходах), забезпечення 
підсобного господарства, культурно-побутові потреби. В цілому 
загальні витрати на виробництво включають корисні витрати 
супровідні його відходи і втрати. 

До витрат на капітальне будівництво належить вся кількість 
МР, витрачена на виконання програми капітального будівництва, у 
тому числі витрати на будівельно-монтажні роботи, виготовлення 
будівельних конструкцій і деталей, капітальний ремонт, інші 
потреби (експлуатаційні витрати, нестандартне обладнання тощо). 
Загальні витрати окремих МР враховуються у натуральному виразі. 
Сумарні загальні витрати різноманітних МР враховуються у 
вартісному виразі. Із загальних витрат палива виділяють витрати на 
господарсько-побутові потреби. 

Питомою витратою МР (m) конкретного виду називається їх 
середня витрата на одиницю виробленої придатної продукції або 
виконаної роботи. Визначається m діленням загальної витрати МР у 
звітному періоді (Q) на кількість придатних одиниць цієї продукції 
або виконаний обсяг роботи (q): 
                                m =Q/q.                                                              (2.1) 

Плановими показниками питомої витрати є його норми (mн). 
Можна розглядати питому витрату МР з розрахунку на 

одиницю основної споживчої властивості однотипної продукції 
(mпс) – одиницю продуктивності. потужності і т.д.: 
                            mпс = Σmq/Qпс,                                                        (2.2) 
де Qпс – загальний обсяг споживчої властивості продукції, яка 
вироблена у звітному періоді. 

Питома витрата МР в будівництві  вираховується окремо на 
будівельні роботи, на виробництво будівельних конструкцій і 
деталей, на капітальний ремонт. Розраховується питома витрата МР 
на 1000 руб. обсягу будівельно-монтажних робіт; на одиницю 
будівельних конструкцій або виробів; на 1000 руб. проведеного 
капітального ремонту. 

Питома витрата МР вираховується тільки в натуральному 
виміру, так як з її допомогою здійснюється: а) порівняння поточної 
витрати (m1) із встановленою нормою (mн) і витратою  за попередні 
періоди (m0); б) розрахунки по економії або перевитраті конкретних 
видів сировини, матеріалів, палива, електроенергії (Е). Економію 
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(перевитрату) на одиницю продукції складає величина Е = m1 – m0  
або Е = m1 – mн. 

Економія при витраті на весь випуск продукції (q1) складає: 
Е = (m1 – m0) q1  і Е = (m1 – mн) q1. 

Показники рівня корисного використання МР 

Основні показники рівня корисного використання МР по 
направленням їх виробничого споживання – вихід придатної 
продукції, коефіцієнт корисного використання,  витратний 
коефіцієнт; в експлуатації – строки служби зношуваних деталей і 
вузлів, заміна деталей при ремонті. Всі показники 
використовуються у вигляді планових (нормативних) і звітних 
(фактичних). 

Вихід придатної продукції – здобуття придатного продукту з 
сировини, що переробляється – застосовують при первинній 
переробці сировини, наприклад вихід міді з руди, цукру з буряка, 
волокна з хлопку-сировини і т.д. Цей показник характеризує 
ефективність витрати сировини і розраховується за формулою: 

qг ВГ = 
Qисх 

100. (2.3)

де qг – обсяг придатного продукту; Qисх – обсяг вихідної сировини. 
Характерною властивістю показника ВГ є використання для 

оцінки його граничного значення відомої кількості здобутого 
продукту у вихідній сировині. Якщо вихід цукру з буряка склав ВГф 

= 15%, це означає, що плановий вихід ВГп = 100%. Плановий 
відсоток виходу враховує зміст цукру в буряку і за можливістю 
наближається до нього. Якщо встановлено, що цукровість буряка 
17%, то границею показника виходу цукру є ВГп = 17%. 

Показник виходу придатного використовується при 
нормуванні витрати шихтових матеріалів у ливарному виробництві 
і характеризує технічний і організаційний рівень виробництва 
ливарних деталей з кольорових сплавів, чавуна і сталі. Значення 
коефіцієнта виходу придатного визначається відношенням маси 
придатного литва (q) до маси металічної завалки (qм).  

За аналогією розраховується відсоток зворотних відходів 
ливарного виробництва: 

qотх = qл /qм , 

де qл – маса зворотних відходів ливарного виробництва. 
Відсоток витрат металу від вигару 

qпот = qу /qм ,  
де qу – без зворотні втрати металу у ваговому виразі. 
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Металозавалка приймається рівною 100%. Вона складається 
з суми відсотків виходу придатного, зворотних відходів і без 
зворотніх втрат.  

qм = ВГ + qл + qпот. 

Ваговий вираз доданків цього рівняння складає масу 
металозавалки. 

Коефіцієнт корисного використання (ККВ) МР на 
виробництво конкретної продукції (kи) розраховується за 
формулою: 

kи = qч /Qобщ , 

де qч – чиста маса матеріалу (корисна витрата); Qобщ – загальна 
витрата матеріалу. 

Плановий коефіцієнт використання матеріалу представляє 
відношення корисної витрати до норми витрати, внаслідок чого 
його часто називають нормативним (у відміну від фактичного): 

kин = qч /mн = qч/(qч+ qотх + qпот), 
де mн – норма витрати; qотх и qпот – ваговий вираз відповідно 
відходів і втрат. 

Коефіцієнт використання менше одиниці на величину 
облікованих за нормою втрат і одходів. Він повинен прямувати до 
одиниці за рахунок систематичного зниження втрат і відходів, які 
виражаються в її частинах від норми. 

Даний коефіцієнт – основний показник ефективності 
використання МР в галузях машинобудування. З 1980 р. показник 
kи входить до числа основних показників технічного рівня 
виробництва. ККВ є важливою характеристикою рівня корисності 
використання прокату чорних і кольорових металів, 
пиломатеріалів, радіотехнічних виробів. В цілому по 
машинобудуванню він складає зараз приблизно 76%, що говорить 
про великі резерви економії металу за рахунок підвищення його 
корисного використання. 

Коефіцієнт kи можна обчислити з різною ступеню 
збільшення: для окремої деталі і виробу, по підприємству і в цілому 
по галузі. Можна його також обчислити на різних стадіях обробки 
метала: при виробництві заготівок (литва, поковок, штампувань) та 
при механічній обробці. 

При розрахунку нормативних коефіцієнтів використання 
матеріалів у виробництві будь-якої продукції необхідно насамперед 
оптимізувати розмір втрат і відходів. 
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При виготовленні деталей машин з полосованих і листових 
матеріалів у розрахунку коефіцієнтів використовуються відповідні 
співвідносити обсягів деталей і матеріалу, який розкриють 

so lо vo kи = 
sи 

· 
lи 

= 
vи 

; 

 
so kи = 
sи 

(при lo=lи) , 

де so и sи – площа корисного (вихідного) матеріалу, який 
розкроюють, см2;  lо и lи – товщина матеріалу в обробці і розкрійці 
(вихідного) матеріалу, см; vо и vи – об'єм (вихідного) матеріалу, 
який корисно використовують і розкріюють, см3. 

У якості ККВ енергії приймається 
∆П 

kи = 1 –  
П 

. 

де П – сумарне енергоспоживання; ∆П – втрати; ∆П/Пш – рівень 

втрат, причому        ∆П = ∆П1 + ∆П2, де ∆П1 – невиробничі втрати 
(вони обумовлені відсутністю засобів автоматичного регулювання, 
порушенням теплової ізоляції, забрудненням поверхні теплообміну 
і т.д.; ∆П2 – неминучі (нормовані) втрати. 

При порівняльному аналізі зручно застосовувати індекс 
невиробничих втрат електроенергії 

іп.е. = ∆П1 /П. 
Витратні коефіцієнти введені до практики нормування 

витрати матеріалів у машинобудуванні і металообробці. 
Розпізнають коефіцієнти: а) чистової витрати (kр) – це величина. 
яка визначає витрату матеріалу на одиницю виміру чистої витрати; 
б) чорнової витрати (kрч) – величина витрати матеріалу на одиницю 
виміру чорнової витрати. Так, наприклад, kр = 1,5 означає, що для 
отримання деталі масою (об'ємом, товщиною, довжиною) 1 кг (м3, 
м2, м) необхідно витратити 1,5 кг (м3, м2, м) матеріалу; kрч = 1,5 
означає, що 1,5 кг (м3, м2, м) матеріалу необхідно витратити, щоби 
отримати 1 кг (м3, м2, м) заготівки. 

Плановий витратний коефіцієнт представляє відношення 
норми витрати (mн) до чистої маси виробу: 

 kрн = mи / qч. 

Фактичний витратний коефіцієнт розраховується 
поділенням питомою (фактичною) витратою на чисту масу 
(корисна витрата), тобто kрф є зворотнім значенням використання: 
kрф = 1 / kи. 
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Плановий коефіцієнт використання і витратний коефіцієнт 
визначають відносний розмір нормуючих втрат і відходів. при 
розрахунку норм витрати матеріалів необхідно пам'ятати, що у 
коефіцієнті використання втрати і відходи обчислюються в 
частинах одиниці або відсотках по відношенню до норми витрати, 
яка приймається за одиницю або 100%, а у витратному коефіцієнті 
все, що більше одиниці, буде визначати величину втрат і відходів, 
віднесених до маси в обробці. 

При аналізі показників використання матеріалів 
першочерговим завданням є правильне визначення розміру їх втрат 
і відходів, який повинен бути розрахований стосовно до плануємих 
організаційно-технічних умов виробництва. Нормуються витрати і 
та частина відходів, яка не може бути використана по прямому 
призначенню у виробництві даної продукції – за основною 
номенклатурою, встановленої для даного підприємства. 

Відходи, які використовуються у виробничих процесах на 
даному підприємстві, наприклад в цехах, які виробляють 
продукцію широкого споживання або іншого виду продукції, а 
також відходи, які передаються на інші підприємства, у розрахунку 
потреби по цій продукції враховуються як вторинні ресурси. 

Показники ефективності використання МР 

Ефективність використання МР (ефективність витрат) – 
самостійна економічна категорія, яка характеризує корисний 
результат використання МР. Показники ефективності матеріальних 
витрат – це узагальнюючи показники використання МР. 

При кількісному виміру ефективності використання МР 
оцінюється співвідношення фактичних витрат МР і проведеного 
обсягу робіт (виробленої продукції); зворотне співвідношення – 
матеріальних витрат і виробленого продукту (виконаних робіт). В 
першому випадку має місце показник матеріалоємності продукції 
(робіт) (Ме), у другому випадку – показник матеріальної віддачі 
(Мо). 

В якості результату в залежності від ієрархії показника 
ефективності матеріальних витрат може використовуватися 
національний дохід (НД), товарна продукція (ТП), чистий продукт 
(ЧП), кількість одиниць виробленої продукції (N). Матеріальні 
витрати (МЗ) в показниках ефективності використання МР 
беруться без включення до них амортизаційних відчислень 
(враховується тільки СМТЭ). 

Головною властивістю показників ефективності є вартісний 
вираз матеріальних затрат (без амортизації). 
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Для підприємства ефективність використання МР може бути 
вимірювана за допомогою наступних показників: 

1) співвідношення загальної витрати МР (Q) з кількістю 
виробленої продукції (N) 

Ме = Q / N ; Мо = N  / Q . 

Замість N можна використовувати показник Z собівартості 
виробленої продукції; 

2) співвідношення МЗ з обсягом виробленої споживчої 
властивості (наприклад, потужність в кВт). 

Показники економії матеріальних ресурсів 

Можливості раціонального використання і економії МР в 
умовах виробничого підприємства і організації матеріально-
технічного постачання розрізняються. Різниця обумовлюється 
джерелами економії – у тому або іншому випадку вони специфічні. 
Різний і набір заходів, якими можна скористатися у виробництві (в 
галузі, об'єднанні, підприємстві) і в системі матеріально-технічного 
забезпечення. В цілому джерела і заходи у виробництві і в обігу 
додають один одного і тільки в сукупності забезпечують 
оптимальні можливості економної витрати ресурсів. 

Різна можливість здійснення економії МР в умовах 
виробництва і обігу обумовлює в кожному випадку особливість 
показників оцінки економії при плануванні відповідних заходів, 
при обліку результатів цієї роботи і її стимулювання. 

В умовах виробництва при плануванні економії МР 
необхідно виходити із значення показника потенційного резерву 

економії Ер на підприємстві, в об'єднаннях і галузях: 
                   Ер = Σqn(mo – mmin),                                                         (2.4) 
де  mо – рівень питомої (фактичної) витрати матеріалу на 
підприємстві по випуску одиниці і-ї продукції в базовому періоді; 
mmin – досягнутий (в народному господарстві або галузі) мінімальна 
витрата матеріалу на випуск одиниці аналогічної і-ї продукції; qni – 
обсяг випуску і-ї продукції на конкретному підприємстві в 
плануємому році. 

Одночасно потрібно вважати, що розмір резерву економії 
МР на передових підприємствах, які споживають матеріали на 
рівні, близькому до мінімального досягнення, буде мінімальним. 
Розмір можливої економії буде менше, чим менше різниця між 
досягнутим і раціональним рівнями матеріало споживання. Це 
необхідно враховувати, плануючи на підприємствах конкретні 
завдання з економії МР (цехам, ділянкам, бригадам). 
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Для оцінки фактичної економії МР на підприємстві (в 
об'єднанні, галузі) доцільно користуватися абсолютними і 
відносними показниками економії, які обчисляються на основі 
співставлення питомої витрати МР: m1 – поточного (фактичного) и 
mо – базового періодів. Абсолютне значення фактичної економії 
(Еф) може бути обчислено по формулі: 

Еф = Σmoq1p1 – Σm1q1p1, 
де q1 – обсяг виробництва звітного періода; mo, m1 – питома витрата 
МР в базовому і звітному роках; p1 – ціна одиниці і-го МР у 
звітному році; Σmoq1p1 – матеріальні витрати звітного періода; 
Σm1q1p1 – матеріальні витрати звітного періода фактичні. 

Оцінку відносного значення економії можна виконати, 
обчислюючи рівень (ступінь) економії (yа):  

ya = 
    Еф    . 

Σm1q1p1 
= 

  Σmoq1p1 – Σm1q1p1  . . 

Σm1q1p1 

На основі показника ya зручно порівнювати результати 
роботи окремих підприємств. Характеристику результатів роботи з 
економії на основі показників Еф и ya необхідно доповнити оцінкою 
напруженості роботи з економії. З цією метою доцільно 
використовувати показник напруженості роботи з економії – рівень 
реалізації резерву (yф

р), який розраховується за формулою: 

y
ф

р = 
  Еф   . 

Ер1 
· 100% = 

Σq1(mo – m1)  .  

Σq1 (m1 – mmin) 
· 100%, 

де Еф – фактична економія МР за рахунок зниження рівня питомого 
матеріало споживання; Ер1 – можливий резерв економії МР у 
звітному періоді; m1 – фактично досягнутий рівень питомої витрати 
МР за підсумками року. 

Відповідно для визначення на підприємствах необхідної 
напруженості плану економії МР можливо використовувати 
показник рівня плануємої реалізації резерву (yи

р), який 
розраховується за формулою: 

y
и
р = 

  Еи   . 

Ер 
· 100% = 

  Σqи(mo – mи)   .  
Σqи (mи – mmin) 

· 100%, 

де Еи – плануєма економія МР за рахунок зниження рівня питомого 
матеріало споживання; mи – плануємий рівень матеріало 
споживання. 

Ефективність роботи з економії МР багато в чому залежить 
від матеріальної зацікавленості окремих працівників і колективу в 
цілому у зниженні матеріалоємності кінцевої продукції. Така 
зацікавленість визначається створеною системою і практикою 
економічного стимулювання за економію матеріалів. 
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7.5. Шляхи удосконалення системи управління раціональним  

використанням  матеріальних ресурсів 

 
Особливістю системи управління матеріальними ресурсами, 

яка розглядається, є відсутність в ній ієрархії управління, тому що 
рух матеріальних ресурсів здійснюється не директивною, а за 
допомогою реальних економічних засобів. В такій системі всі її 
користувачі будуть знаходитися в рівноправному положенню, а 
якщо і будуть привілеї, то тільки у гарно працюючих 
підприємствах. 

В умовах ринкової економіки завдяки конкуренції між 
товаровиробниками встановлюється деякий найбільш 
розповсюджений рівень витрат матеріальних ресурсів, який і є 
суспільно необхідним. Для визначеного періоду часу цей рівень 
стабільний, з тенденцією до зниження. 

Усяке підвищення суспільно необхідного рівня витрат для 
даного товаровиробника тягне негативні економічні наслідки – аж 
до банкрутства. Тому кожне підприємство примушено працювати 
так, щоб його витрати не перевищували встановлений суспільно 
необхідний рівень. В цьому міститься економічна основа механізму 
раціонального використання матеріальних ресурсів, тобто 
ресурсозбереження. 

Розмір витрат матеріальних ресурсів в значній мірі 
визначається характером процесу матеріало споживання. На 
процес матеріало споживання впливають наступні фактори: 

1. Тип виробництва, а саме: масове, велико серійне, середньо 
серійне, мілко серійне і одиничне. 

2. Обсяг виробництва. 
3. Ступінь регламентації виробничого процесу, на сам перед 

в частині вимог до предметів праці – від його вихідного стану і до 
готової продукції. 

4. Довго строковість виробничого циклу, що визначає розмір 
незавершеного виробництва. 

5. Номенклатура (асортимент) продукції, яка виробляється 
або робіт, які виконуються, тобто ступінь багато номенклатурності 
програми. 

6. Гнучкість виробництва, тобто здатність виробництва до 
швидкого переобладнання для випуску нових видів виробів. 

7. Вид виробів або робіт з точки зору їх складності, 
енергоємності, матеріалоємності і науково ємності. 

8. Рівень закінчення виробляємих виробів. 
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9. Рівень надійності виробляємих виробів, що визначає 
матеріало витрати в процесі експлуатації. 

10. Характеристика технологічних процесів з точки зору їх 
прогресивності, екологічної чистоти, безвідходності. 

Переліковувані фактори визначають процес управління 
матеріальними ресурсами. Так, наприклад, в масовому або велико 
серійному виробництві споживаються надто значний обсяг 
матеріальних ресурсів, але обмеженої номенклатури, а в 
одиничному або мілко серійному виробництві обсяг споживання 
невеликий, але достатньо різноманітний за номенклатурою. 

Більш того, вказані фактори в основному формують галузеві 
особливості матеріало споживання, які в найбільшій ступіні 
виявляються у будівництві, агропромисловому комплексі, на 
транспорті, у сфері обслуговування. 

Довгострокове ефективне використання матеріальних і 
енергетичних ресурсів потребує організації економії сировини, 
матеріалів і енергетичних ресурсів, які повинні охопити всі сфери 
діяльності підприємства. Основою для організації цієї економії є 
орієнтований на неї технологічний рівень підприємств, який 
охоплює чотири комплексні завдання: 

1.Економія сировини, матеріалів і енергетичних ресурсів, 
яка заложена в процесі розробки виробів: 

- економія сировини і матеріалів при виробництві вже 
розроблених виробів при конструктуванні нових виробів 
і при диференціації виробів за асортиментом; 

- економія сировини, матеріалів і енергетичних ресурсів  в 
результаті оптимізації технологічного процесу при 
виробництві виробів; 

- переорієнтація раніше оформлених виробів на 
економічне вигідну сировину, матеріали, вузли і деталі, 
а також енергетично більш економні технологічні 
процеси виробництва готової продукції. 

- відносне зменшення претензій у клієнтів в результаті 
підвищення якості виробів, створення нових споживчих 
виробів і поліпшення зовнішнього оформлення систем 
виробів (з точки зору конкурентноспроможних виробів). 

- економія сировини і матеріалів, енергетичних ресурсів і 
технічних засобів в процесі здійснення упакування, 
транспортування, навантажування-розвантажування і 
складування готової продукції. 
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2.Економія сировини і матеріалів через поліпшення 
аплікації виробу: 

- економія сировини і матеріалів через використання 
загальноприйнятих або специфічних (спеціально 
пристосованих для клієнта) рецептур, при писання з 
обробки і техніці застосування виробів; 

- оптимізація асортименту виробів із здійсненням 
економії сировини, матеріалів і енергетичних ресурсів за 
допомогою зміни; 

- проведення консультацій з замовниками виробів про 
подальшу обробку, а також по вирішенню проблем, які 
виникають в процесі обробки і застосування виробів; 

- дослідження відмови роботи виробів у замовників, які 
обумовлені застосуванням тієї чи іншої сировини (або 
матеріалів), усунення причин, які визивають відмови в 
роботі виробів. 

3.Економія сировини і матеріалів через удосконалення 
технологічного процесу: 

- розробка і використання технологічних процесів, які 
гарантують високу і стабільну якість виробів; 

- скорочення, обумовлене використанням того чи іншого 
технологічного процесу, витрат сировини і матеріалів, 
енергетичних ресурсів на одиницю виробляємої 
продукції, а також втрат сировини і матеріалів і 
енергетичних ресурсів; 

- підвищення здатності, застосуванні розроблених 
технологічних процесів до змінених видів сировини і 
матеріалів і матеріально-істотним специфічним вимогам 
споживачів готової продукції; 

- скорочення потреби в сировині і матеріалах для 
настоювання та впровадження технологічних процесів. 

4.Економія сировини і матеріалів і енергетичних ресурсів 
через здійснення досліджень і розробок в областях 
використання сировини і матеріалів і енергетичних 
ресурсів: 

- дослідження і використання конструктивних і 
технологічних властивостей сировини і матеріалів; 
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- пошук нових і розширення області використання 
відомих конструктивних і технологічних рішень, які 
придатні для використання первинної і вторинної 
сировини і матеріалів; 

- конструктивних і технологічних можливостей 
взаємозаміни матеріальних ресурсів. 

З чисто економічної точки зору потрібно, щоб витрати на 
облік і переписування відходів виробництва, на їх підготовку і 
обробку, на складування, зберігання і повернення відходів в якості 
вторинної сировини, включаючи сюди і витрати на можливі 
технологічні процеси з обробки відходів, повинні бути однакової 
величини або нижче, ніж витрати на придбання і обробку 
первинної сировини і матеріалів. 

Економічна важливість використання вторинних 
матеріальних ресурсів (ВМР) складається із слідуючого: 

1) ВМР слугує додатковим сировинним джерелом для 
випуску різноманітних видів продукції. В ряді галузей 
промисловості ВМР вже стали або поступово стають основним 
видом матеріальних ресурсів (наприклад, во вторинній кольоровій 
металургії – для виробництва спеціальних алюмінійових сплавів). 
При цьому досягається значна економія природної сировини і 
матеріалів, палива і енергії; 

2) використання ВМР приводить до зниження 
матеріалоємності і трудомісткість виробляємої продукції і 
виробництва в цілому, так як при цьому істотно знижуються 
питомі витрати ресурсів на одиницю продукції; 

3) значно у середньому в 2-3 рази економляться капітальні 
вкладення та знижуються витрати виробництва в галузях, які 
використовують ВМР (порівняно з використанням природної 
сировини); 

4) підвищується рентабельність і поліпшується основні 
показники ефективності таких галузей, як металургія, хімія, 
енергетика тощо; 

5) знижуються транспортні витрати, так як більша частина 
відходів створюється в великих промислових центрах або 
безпосередньо близько від них, де вони зараз же можуть йти на 
переробку; 

6) використання ВМР робить сприятливий вплив на стан 
навколишнього середовища (зменшуються шкідливі викиди до 
атмосфери, визволяються сільськогосподарські угіддя з-під 
звалищ, відстійників тощо); 
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7) застосування ресурсів вторинної сировини надзвичайно 
ефективно. 1 т макулатури у виробництві паперу і картону замість 
деревинної сировини дозволяє зберегти 4 м3 деревини. 

Посилення уваги до використання вторинної сировини 
(вторинних матеріальних ресурсів – ВМР) відмічається у всіх 
промислово розвинених країнах світу. Серед основних причин, які 
обумовлюють це явище, називають відносно низьку ефективність 
добуваючи паливо-сировинних галузей. Більша частина їх 
виробничих фондів подана пасивними фондами – будинки, будівлі, 
гірські видобутки, свердловини. Швидкість вибуття пасивних 
фондів в вид обвальних галузях значно вище середньої в 
промисловості; вони потребують значних витрат на підтримку 
робочого стану і т.д. 

Тому навіть ті ж з капіталістичних країн, які мають 
достатні запаси корисних копалин і виробляли в минулому значну 
кількість сировини, зараз прямує до скорочення його випуску. 
Більш ефективнішим є проведення заходів по зміні структури 
сировинного забезпечення: використання ВМР; економія сировини, 
матеріалів, палива і енергії; збільшення частки науково ємних 
продуктів виробництва і скорочення частки матеріалоємних 
продуктів. 

Значна частина виробничих процесів повинна починатися 
не з видобуття ресурсів, а з переробки вторинної сировини, яка 
скопичується в обжитих і промислово розвинених районах. 
Капітальне вкладення в переробку багатьох ВМР в декілька разів 
нижче, чим на виробництві аналогічної продукції з первинної 
сировини. Використання ВМР можна розширювати як за рахунок 
скорочення засобів видобувальних галузей, так як і за рахунок 
асигнувань на природоохоронні заходи. 

Розкриваючи сутність поняття вторинної сировини (ВМР), 
потрібно виходити з того факту, що а ні в процесі виробництва, а 

ні процесі споживання не досягається стовідсоткове 

використання матеріально-енергетичних ресурсів. Одночасно з 
продуктами, які виробляються створюються різного роду 
"нетоварні" виходи – відходи виробництва; в процесі споживання 
також створюються відходи – відходи споживання.  

За ознакою використання відходів розрізняють: втрати – 
різного роду викиди матеріальних ресурсів в навколишнє 
середовище (ґрунт, повітря, воду); відходи, які після деякої 
переробки (утилізації) перетворюються у вторинні матеріальні 
ресурси (вторинну сировину). Вторинна сировина може бути 
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визначена як наслідок процесу утилізації відходів, які утворюються 
у виробництві і в побуту ( в перекладі з лат. utilis – утилізація – має 
значення – використання з користю). До числа цих відходів 
включають металобрухт, паперову макулатуру, текстильне ганчір'я, 
зношені автопокришки, використану тару (із скла, пластмаси, 
деревини), вторинні паливо-енергетичні ресурси і т.д. 

Таким чином, відходи стають вторинними ресурсами у тому 
випадку, якщо вони направляються для подальшого використання, 
а не вивозиться на звалище. У відмінності від відходів, які 
вивозяться на звалище, вторинні ресурси мають, як і всі інші 
товари, двома властивостями: мають вартість і споживчу 

вартість. 

Вартість вторинних ресурсів визначається витратами на їх 
збирання, переробку і транспортування і забезпечує зацікавленість 
в їх утилізації в зв'язку з більш низькою вартістю в порівнянні з 
первинними ресурсами.  Споживча вартість вторинних ресурсів 
полягає в її здатності розширити сировинну базу і зменшити 
потребу в первинній сировині. 

Рівень виробничих відходів знаходиться в прямій залежності 
від стану технологічного процесу під час виробництва продукції, 
вдосконаленого обладнання і організації праці, економічного 
стимулювання робочих і інженерно-технічних працівників за 
максимальне і раціональне використання вихідної сировини і 
матеріалів. 

Великий потенційний ресурс створення вторинної сировини 
знаходиться і в сфері споживання, тобто у населення. Це джерело 
заготівель за багатьма видами вторинної сировини вже сьогодні 
займає значне місце, і з кожним роком його частка буде 
збільшуватися. В перспективі збір і використання вторинної 
сировини від населення буде відігравати ще більшу роль, так як 
об'єми промислових відходів постійно зменшуються в зв'язку з 
удосконаленням технологічних процесів. 

При невикористанні побутових відходів вони стають 
побутовим сміттям і складають джерело забруднення 
навколишнього середовища. 

У цьому відношенні існує пряма залежність між масою 
відходів, яка використовується і ступінню забруднення 
навколишнього середовища. 

Важливим резервом у оптимальному використанні 
матеріальних ресурсів є математичне моделювання розподілу 
матеріальних ресурсів в процесі виробництва. 
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Матеріально-технічне постачання пов'язано як з 
виробництвом, так і з розподілом великої маси засобів 
виробництва: вугілля, руди, ліса, чорних і кольорових металів, 
продуктів сільського господарства, станків, різноманітних готових 
виробів і т.д. Ця продукція випускається і споживається багатьма 
підприємствами, які розташовані на різних відстанях один від 
одного. 

Природно, що собівартість виробництва однакової продукції 
навіть на однакових агрегатах в силу технологічних властивостей їх 
роботи буде різна, а також транспортні витрати на перевезення цієї 
продукції від постачальника до споживачів буде залежить від 
відстаней, на які вона пересувається. Вірне встановлення 
завантаження засобів праці і доцільний підбір виробників і 
споживачів з точки зору зниження виробничих і транспортних 
витрат дозволить зменшити їх в розрізі країни на багато мільйонів 
гривень на рік. 

Завдання по обиранню оптимального варіанту завантаження 
засобів праці і плану поставок великого обсягу продукції потребує 
перебиранню значної кількості варіантів виробництва продукції, 
прикріплення виробників до споживачів і переробки великих 
обсягів технічно-економічної інформації. Їх вирішення можливе 
при використанні комп'ютерних технологій й економічно-
математичних методів (ЕММ), зокрема методів лінійного 
програмування, за допомогою яких вирішуються поставлені 
завдання. 

На даний час існують десятки методів лінійного 
програмування. До основних з них відносяться: симплексний, 
розподільний, метод "Моди", метод диференційних рент, дельта 
метод та інші. 

Формування оптимального плану завантаження засобів праці 
у виробників з метою раціонального використання предметів труда 
зводиться до розробки такого варіанту вирішення поставленого 
завдання, який би забезпечив найменші витрати при визначених 
умовах. 

шуканий оптимальний план завантаження засобів праці 
може бути отримання, зокрема, в рамках поставлення і вирішення 
так званого транспортного завдання лінійного програмування. 

Припустимо, що мається m виробників (одного 
підприємства) з визначеними потужностями з виробництва 
продукції А і відомі витрати на одиницю продукції С. Вирішення 
завдання зводиться до розподілу замовлення між виробниками 
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(цехами) таким чином, щоб загальні витрати на випуск продукції в 
цілому по підприємству були найменшими – мета вирішення 
завдання, її цільова функція. 

Цільова функція в цьому випадку має вигляд: 

де i – номер виробника (і = 1, 2, ..., m); 
j – вид продукції (j = 1, 2, ..., n); 
Cij – питомих витрати у і-го виробника по j-му виду 

продукції; 
Хij – обсяг виробництва у у і-го виробника по j-му виду 
продукції, який треба знайти. 

Метод вирішення завдання передбачає ряд обмежень: 
1) сумарна потужність виробників повинна дорівнювати 

сумарному замовленню споживачів за видами продукції 

де Аi – кількість продукції, яку і-й виробник може випустити, 
його потужність; 

Вj – кількість j-го виду продукції, яка відображена в 
замовленнях споживачів. 

2) Продукція, яка випущена одним виробником, повинна 
дорівнювати його потужності: 

3) Кількість j-ої продукції виробника повинна дорівнювати її 
замовленню споживачем: 

Можуть вказуватися невід'ємні значення змінних, коли вони  
приймають тільки позитивні або нульові значення, наприклад Хij ≥ 

0. 
Наведені вихідні дані і обмеження достатні для побудування 

економічно-математичної моделі. 
Розробка моделей є першим етапом математичного 

вирішення економічних завдань. Реалізація моделей або само 
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вирішення завдань, може бути здійснено за допомогою 
різноманітних методів, які розглянені вище. Тому дуже важливо 
знати і підібрати найбільш раціональний метод для вирішення того 
або іншого завдання. 

В цілому економічне використання матеріальних ресурсів 
рішуче впливає на зниження витрат виробництва, собівартості 
продукції, а отже підвищення прибутку і рентабельності роботи 
підприємства. 

Запитання для самоперевірки і учбові завдання 
 

1. Обґрунтуйте, у чому полягає економічна сутність 
раціонального використання і економія матеріальних 
ресурсів. 

2. Обґрунтуйте, для чого необхідно раціональне 
використаних і економія матеріальних ресурсів. 

3. У чому полягає сутність управління процесом 
раціонального використання матеріальних ресурсів. 

4. Охарактеризуйте склад виробничої інфраструктури в 
системі управління матеріальними ресурсами. 

5. Дайте характеристику основним показникам ефективності 
використання матеріальних ресурсів. Привести приклади 
розрахунку окремих показників. 

6. Охарактеризуйте основні шляхи досконалого управління 
раціонального використання матеріальних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 8. ОСНОВИ НОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО  
СПОЖИВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
8.1. Сутність нормування 

8.2. Принципи розробки норм 

8.3. Склад і структура норм витрат 

8.4. Класифікація норм витрат 

8.5. Вимоги, які пред'являють до норм 

8.6. Методи нормування раціонального споживання 

матеріальних ресурсів 

8.7. Планування витрат матеріальних ресурсів за 

економічно-математичними методами 

 
8.1. Сутність нормування 

 
Удосконалення нормування виробничого споживання 

(витрати) матеріальних ресурсів, їх економії поставлено на перше 
місце. 

Поняття "норма" означає: 
1) узаконене встановлення, порядок, який признаний 

обов'язковим; 
2) встановлену міру, середній розмір якого-небудь 

показника. 
Істотні ознаки норми: обов'язковість виконання, наявність 

об'єктивних умов для існування і стимулів для перетворення в 
життя. 

Норма – величина, змінна у часі. Її зміна обумовлена 
змінами у розвитку тієї області людської діяльності, для якої вона 
встановлена. 

Нормування в загальному випадку представляє собою 
процес встановлення норми. Нормування витрати матеріальних 
ресурсів – це регламентація використання предметів праці. 

При повному госпрозрахунку, коли підприємства працюють 
в умовах самоокупності і самофінансуванні, а їх матеріально-
технічне забезпечення організується за допомогою оптової торгівлі, 
основним суб'єктом нормування становиться підприємство. 

Власне нормування використання МР включає розробку 
норм, корегування діючих норм, затвердження і доведення 
проектних нори до виробничих підрозділів. Ось тут вони 
виступають обмеженнями витрат матеріальних ресурсів при 
виготовленні продукції, здійсненні робіт. Прогресивні ж норми і 
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нормативи можуть і повинні використовуватися як важливий 
інструмент послідовного зниження суспільно-необхідного рівня 
витрат матеріальних ресурсів. 

В цілому нормування в навчальній основі сприяє 
поліпшенню використання техніки, удосконалення технології, 
організації виробництва. 

Норми витрат впливають на удосконалення організаційно-
технічних умов виробництва, на можливість виконання підвищених 
планових завдань при тих самих ресурсах. Це досягається шляхом 
заміни морально застарілої техніки, оновлення обладнання, 
впровадження нових технологічних процесів, удосконалення 
організації виробництва і його матеріально-технічного 
забезпечення. 

Особливе велике значення набуває нормування в умовах 
подальшого заглиблення навчально-технічного прогресу (НТП). 
Під впливом НТП знижуються питомі витрати МР, а отже і норми 
витрат. Через зміну норм безпосередньо передається вплив НТП на 
розвиток економіки. 

Для підприємства, яке націлено на ресурсозбереження під 
впливом вимог самофінансування, норма витрат все в більшій мірі 
має значення нормативно-технічного документа (стандарту), який є 
переносить інформацію про прогрес у витратах МР. Підприємству 
знадобляться  не вказані межі можливої витрати МР, а відомості 
про досягнення мінімальної питомої витрати  МР без шкоди для 
якості виробляємої продукції, тобто норма з директивного 
показника буде перетворюватися в показник інформаційно-
навчальний, економічний орієнтир. 

Велике значення має нормування для організації праці на 
підприємствах. 

Норми як один з основних показників нормативної бази, які 
встановлюють кількісну міру витрат того або іншого виду МР в 
розрахунку на одиницю продукції, повинна відображати найкращі 
досягнення вітчизняного і світового виробництва і мати тенденцію 
до зниження без шкоди для якості продукції. 

Рівень норм змінюється, як правило, в сторону зниження у 
залежності від поліпшення використання даного виду сировини і 
матеріалів за мірою впровадження нової техніки, удосконалення 
технології, підвищення культури і поліпшення організації 
виробництва і постачання. Економічне обміркування норми як 
планової величини приводить до наступних висновків: 
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- по-перше, норма – величина динамічна, вона змінюється в 
результаті вдосконалення організаційно-технічних і економічних 
умов виробництва; 

- по-друге, поняття "норма витрати" пов'язано з дотриманням 
встановлених вимог до якості продукції; 

- по-третє, вона встановлюється не на досягнутому, а на 
плануємому рівні організаційно-технічних умов виробництва 
продукції; 

- по-четверте, при впровадженні норми, яка встановлена на 
раціональній основі, забезпечується визначена економія в зрівнянні 
з питомою (фактично досягнутої) витратою в розрахунку на 
одиницю порівняної продукції. 

Норми витрати матеріалів у виробництві продукції 
забезпечує безумовне виконання встановлених вимог по якості, 
довговічності і надійності, якщо вони будуються на науковій основі 
з урахуванням вимог споживача. 

Норма витрати, яка є плановою величиною витрат сировини, 
матеріалу, палива, енергії, встановлюється із розрахунку на 
одиницю конкретної продукції або роботи з урахуванням 
плануємих заходів по їх економії. Тому планову величину витрати 
не можна ототожнювати з питомими фактичними витратами. За 
своїм змістом плануємих і фактичні витрати матеріальних ресурсів 
– поняття різні. Рівень споживання на перспективу не можна 
встановлювати за фактичними витратами, які склалися. Норми 
повинні бути не середньостатистичними, а прогресивними по 
відношенню до кінцевих результатів виробництва в системі 
ресурси – результати. 

При формуванні норм витрати необхідно: 
- узагальнити передові прийоми роботи. які досягнуті в 

області раціонального і ефективного використання матеріальних 
ресурсів у виробництві; 

- відобразити в розрахунках прогресивні конструкторські 
рішення, технологічні і організаційні заходи по поліпшенню 
використання матеріальних ресурсів, комплексної їх переробки; 

- забезпечити виконання диференційованих завдань по 
середньому зниженню норм витрат і економії сировини і матеріалів 
у виробництві. 

Це можливо за рахунок застосування економічних видів 
матеріалів, розширення їх асортименту, впровадження здійснених 
технологічних процесів і прогресивних конструкторських рішень, 
зниження всілякого роду відходів. 
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Узагальнюючи сказане, можна так сформулювати основну 
ціль процесу нормування матеріальних витрат на сучасному етапі 
нашого розвитку: забезпечити такий вплив на виробництво, щоб 
споживання матеріальних ресурсів зводилося до суспільно 
необхідного рівня. 

Матеріальні витрати з позиції процесу створення вартості 
виступають як витрати матеріалізованої минулої праці – 
перенесеної вартості; з позиції створення споживчої вартості – як 
частина продукції праці, яка повністю споживається у поточному 
виробничому циклі. Зниження матеріалоємності обладнання, а 
відповідно і його здешевлення, призводить до зниження 
фондоємності. Аналогічно впливає матеріалоємність на пасивну 
частину основних фондів, скорочуючи або збільшуючи вартість 
будівель і споруд. 

Погіршення або подорожчання умов видобутку копалин 
викликає ріст фондоємності, вартості сировини, матеріалів і 
показника матеріалоємності виробів з даної сировини і з даних 
матеріалів. Отже в появі існування взаємодії фондо- і 
матеріалоємності при визначеному впливі останньої. Тому 
проблема зниження "витратних" нормативів висунулась на даний 
час в число основних. 

В нормуванні існує загальні закономірності, використання 
яких не залежить від властивостей конкретного об'єкту іх 
застосування. Дані закономірності обумовлені економічною 
природою виробничих норм в соціалістичному суспільному 
виробництві. 

Зміст нормування розкривається в його функціях, які 
представляють види діяльності, через які він реалізується на 
практиці. Це встановлення планової міри виробничого споживання 
сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції, яка 
виробляється або проведеної роботи, затвердження норм та їх 
корегування, доведення норм до виконавців, контроль за 
дотриманням встановлених норм, а також організація, 
координування і керівництво всією цією роботою безпосередньо на 
підприємстві (об'єднанні). 

Призначення виробничих норм як розрахункової бази 
народногосподарського планування визначає характер вимог, які 
пред'являються до їх складу і будівництву. У відповідності з 
ступінчатим характером організації планування соціалістичного 
народного господарства (цех – підприємство – об'єднання – 
міністерство (відомство) – Держплан республіки – Держплан 
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СРСР) для розрахунку планових завдань на кожній сходинці 
планування потрібні свої визначені норми, деталізація яких 
повинна відповідати характеру і ступіні укрупнення цих будівель. 

 
8.2. Принципи розробки норм 

 
Першим і важливим принципом розробки норм є принцип 

забезпечення прогресивності проектуємих норм. Норми витрати не 
можуть бути середньо статистичними, встановленими на базі 
минулих років, вони повинні бути орієнтовані на досягнення 
науково-технічного прогресу і обґрунтовуватися технічно-
економічними розрахунками. 

Норми вважаються прогресивними, якщо будуть виконані 
наступні вимоги в області економії і ефективного використання 
матеріальних ресурсів: 

а) врахування передового виробничого досвіду і 
стимулювання досягнень найліпших результатів виробництва при 
мінімальній витраті матеріальних ресурсів; 

б) орієнтування на технічний прогрес, удосконалення 
технології, організації виробництва і його матеріально-технічне 
забезпечення; 

в) здійснення встановленого підприємством завдання по 
середньому зниженню норм витрат МР за рівнем технічного 
прогресу і впровадженням організаційно-технічних заходів, які 
забезпечують безумовне виконання цих завдань. 

Розробка таких норм витрат матеріалів передбачає аналіз 
резервів у наступних напрямках удосконалення організаційно-
технічних умов виробництва і структур споживання, поліпшення 
показників раціонального використання матеріалів за досвідом 
закордонних і вітчизняних підприємств, підвищення ефективності 
плануємих заходів з економії матеріальних ресурсів і досягнення 
високих кінцевих результатів.  

В цілому прогресивні методи використання МР на 
підприємстві, визначають суспільно-необхідний рівень 

матеріальних витрат на плануємий період. 
Нормування витрат МР в промисловому і будівельному 

виробництві визначається організацією і технологією виробничого 
процесу, структурними змінами і властивостями споживання МР. 
Фактична витрата МР залежить не тільки від взаємодії обладнання і 
технології процесу, але й від рівня управління виробництвом, 
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організації виробничого процесу, обліку споживання і запасів МР, 
контролю за раціональністю споживання ресурсів і т.д. 

Принциповою основою нормування є також встановлення 
норм на плануємий період, виходячи з планів впровадження нової 
техніки, нових технологічних процесів, застосування більш 
економічних видів сировини і матеріалів і з контрольних значень 
матеріалоємності. 

Визначення норм з використанням вказаних принципів дає 
змогу ефективно керувати використанням матеріальних ресурсів. 

В умовах ринкових відношень підприємства ще більш 
зацікавлені у формуванні своїх планів на основі системи науково-
обґрунтованих технічно-економічних норм і нормативів по видах 
робіт, сировини і матеріалів, паливо-енергетичних ресурсів. 

 
8.3. Склад і структура норм витрат 

 
Методика розробки прогресивних норм витрат потребує 

точного знання складу і структури норми, факторів, які впливають 
на формування величини формоутворюючого елементу. Сума 
формоутворюючих елементів називається складом норми, а їх 
співвідношення в загальній величині норми, яка приймається за 
100% - структурної норми. 

Специфіка споживання кожного конкретного виду 
матеріальних ресурсів характеризується визначеною структурою і 
складом витрат. 

Першим і основним елементом норми є чиста маса 

виробу, тобто корисне споживання матеріальних ресурсів на 
виробництво продукції або обсяг робіт (без урахування яких-
небудь відходів і втрат). Визначається кількістю матеріальних 

ресурсів, які матеріально входять до готового виробу, і які 

складають кінцеву масу виробу з характеризуючого його 

металоємністю. 
Зустрічаються позначення чиста маса виробу, вузла, деталі; 

чиста площина деталі; вихід придатного продукту з вихідної 
сировини; корисна витрата палива і електроенергії; теоретична 
витрата у хімічній промисловості, яка визначається за формулами 
хімічних реакцій, і т.д. Розуміти їх потрібно так, наприклад, чиста 
маса деталі – це маса деталі в остаточно обробленому вигляді у 
відповідності з кресленнями і технічними умовами. 

Розрізняють теоретичну і фактичну масу деталі. 
Теоретична визначається по кресленням, розрахунку за об'ємом 



 

 145�  

деталі і питомої маси матеріалу, з якого вона виготовлена, 
фактична – шляхом важення деталі, яка виготовлена у 
відповідності з кресленнями і технічними умовами. 

Другий елемент норми витрати – сумарні технологічні 

відходи і втратиш – враховує додаткові матеріальні витрати, які 
обумовлені властивостями технологічних процесів виробництва 
робіт. Відходи – це залишки вихідних матеріалів, які не можна 
використовувати для виготовлення тих деталей, при виробництві 
яких вони виникли. По характеру можливого їх застосування 
відходи класифікують на ті, що використовуються (зворотних) і 
ті, що не використовуються (незворотні). 

Зворотні відходи – це залишок матеріальних ресурсів, які 
можуть знайти застосування або на даному підприємстві 
(наприклад, для виготовлення менших по розміру деталей основної 
продукції, для обслуговування основного виробництва, для 
виготовлення продукції допоміжного виробництва), або можуть 
бути реалізовані для подальшого використання іншим 
підприємством, або населенню (через торгівельну мережу). 

До відходів, які не використовуються, які не гідні для 
виробничого споживання у якості вихідного матеріалу, але можуть 
знайти застосування як вторинні ресурси (стружка, металобрухт, 
макулатура і т.д.). 

Втрати – це та частина матеріалу, яка не може бути 
використана на даному етапі технічного розвитку виробництва. До 
них відносяться, наприклад, втрати металу на угар, на травлення, 
втрати лісоматеріалів, які пов'язані з припусками на висихання і 
т.д. 

Для різноманітних видів матеріальних ресурсів склад 
технологічних відходів і втрат різний. Це пов'язано як з 
призначенням матеріальних ресурсів у виробництві, так і з 
властивостями їх обробки і споживання. 

Склад технологічних відходів і втрат надзвичайно 
різноманітний. Основні фактори їх формування розглядаються при 
вивченні процесу нормування витрат конкретних видів 
матеріальних ресурсів (металу, палива, лісоматеріалів і т.д.). 

Третій елемент норми -  інші організаційно-технологічні 

відходи і втрати матеріальних ресурсів, які обумовлені 
причинами, які не залежать від технологічного процесу. Наприклад 
кінцеві відходи металу, які пов'язані з постачанням неміряного і не 
кратного його розміру, втрати хімікатів з промивними водами, 
унесенням у вентиляцію і т.д. На рівень даного виду втрат і 
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відходів основним впливом є організаційно-технічні фактори 
виробництва. 

Організаційно-технічні відходи і втрати враховуються 
тільки по окремим виробництвам (наприклад, для нормування 
витрати матеріальних ресурсів у переробній промисловості). В 
деяких галузях (наприклад, у будівництві) вони не виділяються в 
якості третього формоутворюючого елемента. 

Галузеві нормативи технологічних втрат і відходів на 
одиницю продукції або виду робіт розробляється з урахуванням 
прогресивних показників передових виробничих об'єднань 
(підприємств) і затверджуються у відповідному порядку в якості 
гранично припустимих показників для даної галузі виробництва. 

До норми витрати матеріальних ресурсів на вироб 
включають витрати матеріалів на деталі як власного виробництва, 
так і отримані по кооперації з інших підприємств. При цьому 
норми витрати на деталі і заготівки, які отримуються по кооперації, 
розробляються, як правило, підприємствами-постачальниками і 
узгоджуються з підприємствами-замовниками. Разом з тим витрата 
матеріалів на виготовлення комплектуючих виробів і вузлів 
(наприклад, електродвигунів, підшипників, генераторів іт.д.), які 
постачаються головному підприємству даного міністерства або 
відомства підприємствами інших міністерств і відомств, до норми 
витрати матеріалів у головного підприємства на випускання 
комплектного виробу не включається. 
 

8.4. Класифікація норм витрат 

 
Класифікація норм витрат починається з призначення 

матеріалів в процесі їх виробничого споживання. 
Нормування витрат основних і допоміжних матеріалів 

здійснюється роздільно, згідно з їх призначенням у виробництві 
продукції. Як відомо, матеріал може створювати матеріальну 
основу (головну субстанцію) продукту або приймати участь в його 
створенні як допоміжний. До допоміжних відносяться матеріали, 
які застосовуються для виробництва даного продукту (входять до 
нього або сприяють його виготовленню), не створюючі його 
матеріальної основи. Тільки в хімічному виробництві не існує 
поділення матеріалів на основні та допоміжні, так як ни один з них 
після хімічного впливу не входить до виробничого продукту в тому 
вигляді, в якому він був задіяний у реакцію. 
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Паливо як енергетичний ресурс є допоміжним матеріалом. 
Але так як воно споживається у великій кількості усіма видами 
виробництва і його раціональне використання особливо важливо, 
нормування витрати палива здійснюється окремо. Це положення 
також відноситься до нормування витрат теплової і електричної 
енергії. 

За ступінню агрегації – укрупнення продукції, яка 
випускається – розрізняють індивідуальні і групові норми витрат. 

Індивідуальні встановлюють кількість витрати сировини і 
матеріалів на виробництво одиниці продукції або роботи (деталь, 
складальний вузлів, виробу і т.д.) за типом паливо- і енерго-
споживаючих агрегатів і установок стосовно до визначених умов 
виробництва. 

Групова – це норма витрати МР на виробництво 
укрупненої одиниці однойменної продукції (роботи) – верстат, 
автомобіль, а при необхідності і по підприємствам (об'єднанням). 

Групові норми визначаються як середньозважені величини 
витрати сировини і матеріалів за встановленою галузевою 
номенклатурою на плануємий обсяг виробництва однойменних 
видів продукції або робіт за відповідними міністерствами, 
відомствами, союзними республіками. 

За ступінню укрупнення номенклатури МР, які 
використовуються норми витрат підрозділяються на специфіковані 
(для цілей виробництва) і зведені (для цілей планування). 

Специфіковані встановлюють норми витрати на 
виробництво одиниці продукції (роботи) конкретних видів 
сировини і матеріалів в асортименті, тобто за типом готункованим 
розмірам, маркам. профілям, складу. В специфікованих нормах 
оперативно відображаються поточні зміни конструкції, технології і 
організації виробництва. Дані зміни враховуються при забезпеченні 
поточної потреби цехів і ділянок у сировині і матеріалах, контролі 
за їх витратою. По закінченню року зміни узагальнюються в 
індивідуальних нормах при їх переогляді на плануємий рік. 

Зведені норми визначають сукупну витрату однорідних 
видів МР на виготовлення виробу (або номенклатурної групи 
виробів), по яким ведеться розрахунок потреби і складаються 
матеріальні баланси і плани розподілу. 

За період дії норми витрати сировини і матеріалів у 
виробництві підрозділяються на оперативні, річні і перспективні. 

Оперативні (поточні) застосовуються для конкретних 
умов виробництва, які змінюються. 
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Річні (індивідуальні, групові) визначають середньорічну 
планову величину витрати сировини і матеріалів на виробництво 
одиниці продукції (роботи) і є основою для розрахунку планової 
потреби виробництва у сировині і матеріалах при річному 
плануванні. 

Перспективні норми витрати (по рокам п'ятирічного 
плану) розробляються за важливими видами сировини і матеріалів 
на виробництво продукції (робіт) за встановленою номенклатурою і 
використовується для балансових розрахунків при розробці планів 
на п'ятирічний період. 

Поточні норми діють обмежений період, так як технічні й 
організаційні умови виробництва підтверджені систематичною 
зміною і удосконаленням в порядку заміни технічних засобів на 
нові модернізації обладнання, поліпшення технології і організації 
виробництва, іншого проектування плану організаційно-технічних 
заходів. Внаслідок чого поточні норми переглядають і замінюють 
більш прогресивними. Якщо взяти за плановий період рік, то рівень 
витрати сировини, матеріалів на виробництво одиниці продукції 
буде виражатися середньою з послідовно змінюючи один одного 
поточних норм, які розраховані з урахуванням строків 
впровадження заходів по їх економії на протязі року. 

Річні і перспективні норми бувають індивідуальними, а 
також груповими, тобто представлені в галузевому масштабі. В 
останньому випадку вони виражають середньозважену величину, 
при встановленні якої ураховуються структурні зсуви у 
виробництві однойменної продукції на різних підприємствах галузі 
й динаміка зміни індивідуальних норм. 

При нормуванні витрати паливо-енергетичних ресурсів 
необхідно враховувати розподіл норм у залежності від складу 
витрат. За цією класифікаційною ознакою норми підрозділяються 
на технологічні і загально виробничі. 

Технологічною називається норма, яка враховує витрату 
палива, електричної і теплової енергії на основні і допоміжні 
технологічні процеси виробництва даного виду продукції (роботи), 
на підтримання технологічних агрегатів у гарячому резерві, на їх 
розігрівання і пуск після поточного ремонту і холодних 
простоювань, а також технічно неминучі витрати енергії при роботі 
обладнання, технологічних агрегатів і установок. При нормуванні 
витрати палива встановлюються тільки технологічні норми витрати 
на виробництво продукції (роботи). 
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Загально виробничою називається норма витрати теплової і 
електричної енергії, яка враховує витрати енергії на основні і 
допоміжні процеси, на допоміжні потреби виробництва (цехове і 
заводське споживання на опалення, вентиляцію, освітлення і т.д.), а 
також технічно неминучих втрат енергії у перетворювачах, 
теплових і електричних мережах підприємства (цеха), які віднесені 
на виробництво даної продукції (роботи). 
 

8.5. Вимоги, які пред'являють до норм 

 
Норми повинні бути: 
а) науковими, тобто розробленими на підставі розкритих 

закономірностей впливу факторів на основні показники 
виробництва; 

б) обґрунтованими, тобто сформованими в конкретних 
умовах і підтверджених технічно-економічними розрахунками; 

в) динамічними, тобто своєчасно враховувати зміни умов 
виробництва. 

Чомусь прийнято вважати, що науково обґрунтоване 
нормування витрат матеріальних ресурсів веде тільки до зниження 
їх потреби, тобто до економії. Це положення вірно лише у тому 
випадку, коли нормування ставить вузьке завдання – зниження 
витрати матеріалів. Але замикається тільки на цьому було б 
невірно. Нормування повинно ставити перед собою завдання 
ефективного використання усіх виробничих ресурсів (сировини, 
матеріалів, палива, техніки і технології), тобто приводити до 
найліпшого кінцевого показника. Такий підхід до нормування буде 
сприяти прискоренню підвищення ефективності промислового 
виробництва. 

Для кожного планового періоду є свої норми. Норми 
місячних і квартальних планів можна віднести до оперативних, а 
які діють на протязі року – до річних. В даній лекції основну увагу 
приділяють оперативним нормам, які регламентують витрату 
сировини і основних матеріалів, наприклад, у доменному і 
сталеплавильному виробництвах в конкретних умовах роботи 
металургійних агрегатів. Оперативні норми, у свою чергу, можуть 
поділятися по групах марок чавуна і сталі, ємності пічок, ступіні 
інтенсифікації. 

Необхідно відмітити, що період перегляду норм повинен 
визначатися не тільки календарним часом, як це робиться у 
теперішній час, а змінами умов роботи підприємств, тобто змінами 



 

 150�  

хімічного і гранулометричного складу по стачаємих матеріалів, 
ступінню інтенсифікації процесу і т.д. Реалізація цих положень дає 
позитивний ефект в тому випадку, коли їй буде передувати робота з 
оперативного обліку витрати сировини і матеріалів, щоб своєчасно 
звернути увагу на випадки відхилення фактичної їх витрати від 
норм. Зараз же в основному аналізуються дані по витраті матеріалів 
за місяць, коли не можна вже нічого змінити. 

Сутність роботи і етапів з наукового обґрунтування 
технічно-економічних норм витрати матеріальних ресурсів полягає 
у: 

а) виборі і аргументації факторів, які визначають рівень 
норм витрати матеріальних ресурсів; 

б) процесі формування науково-обґрунтованих технічно-
економічних норм сировини і матеріалів на основі застосування 
комп'ютерної техніки і ЕММ; 

в) встановленні кількісного впливу факторів на той або 
інший показник – продуктивність агрегату, витрати коксу і т.д.; 

г) визначенні економічної ефективності рівня розроблених 
норм – зміни поточних і одночасних витрат у виробництві 
продукції. 

 
8.6. Методи нормування раціонального споживання 

матеріальних ресурсів 

 
Науково обґрунтовані методи нормування матеріальних 

ресурсів – це розрахунково-аналітичний, оптимізаційний, 
дослідний і еталонний. 

Розрахунково-аналітичний заснований на по 
елементному розрахунку нормо утворюючих витрат і відповідному 
технічно-економічному їх обґрунтуванні. В результаті розрахунків 
встановлюють технічно-економічні норми. Цей метод передбачає 
аналіз матеріалоємності продукції, вивчення найбільш 
раціональних і ефективних технологічних заходів і методів роботи 
передумов і можливостей удосконалення організаційно-технічних 
умов виробництва. 

Оптимізаційний полягає в тому, що при розрахунку 
норми витрати МР на одиницю продукції враховують 
багатоваріантність композиції нормо утворюючих елементів (склад 
шихти у ливарному виробництві, розположення заготівок на 
вихідному листі і т.д.). 
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Застосовуючи притаманні кожному окремому випадку 
критерії оптимальності і систем обмежень, на основі симплексного 
метода лінійного програмування вирішується завдання по 
обчисленню оптимальної норми витрати матеріальних ресурсів.  

Дослідний метод полягає у визначенні кількості матеріалу 
на основі виміру корисної витрати, втрат і відходів. Цей метод 
підрозділяють на лабораторний і виробничий. У першому випадку 
норму витрати встановлюють на основі спостережень в 
лабораторних умовах, у другому – в процесі споживання даного 
матеріалу в виробничих цехах. 

Необхідно, щоб споживання матеріалів при спостереженні 
і виміру відповідало організаційно-технічним умовам, які 
проектуються на плануємий період. Нормо утворюючі елементи 
витрати матеріальних ресурсів визначають на основі вірогідного 
досліду (виміру), яким передував всебічний аналіз резервів 
економії і вивчення передових заходів і методів в області 
використання матеріальних ресурсів у виробництві аналогічної 
продукції на вітчизняних і закордонних підприємствах. При цьому 
корисна витрата включає до себе ту кількість матеріалу, яка 
матеріально входить у готовий виріб і характеризує його 
конструкційну матеріалоємність або, іншими словами, масу 
основного матеріалу в готовому виробі (в машинобудуванні та 
інших галузях), теоретична витрата (в хімічному виробництві). 

Першочерговим завданням при розробці норм витрат 
даними методами є мінімізація втрат відходів, які утворюються на 
всьому технологічному ланцюгу виготовлення продукції. Стосовно 
до виробничого процесу  витрати і прибутки повинні бути детально 
розшифровані по кожній операції, стадії обробки (переробки) 
вихідної сировини, матеріалу у готову продукцію. Тим самим 
встановлюють не тільки величину, але і вказують адресу витрат і 
відходів, тобто конкретну ділянку і операцію, де вони 
утворюються. Це необхідно для їх усунення або зниження при 
проектуванні конкретних організаційно-технічних заходів. 

У склад норми не можна включати втрати і відходи, які 
обумовлені відступленням від регламентованих технологічних 
процесів, режимів роботи, рецептур, від встановлених форм 
організації налагодженого процесу виробництва і постачання. Не 
включаються і втрати окремих видів матеріальних ресурсів, які 
перевищують нормативи природної їх втрати у виробництві, а 
також втрати при транспортуванні і зберіганні. Втрати, які 
обумовлені відступленням від встановлених стандартів, якості 
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сировини і матеріалів, їх нормальних розмірів, а також витрати, які 
обумовлені браком, теж не враховується у складі норми витрати. 

Розрахунково-аналітичний метод не виключає, а навпаки, 
передбачає у необхідних випадках спеціальні виробничі 
спостереження і лабораторні дослідження, на основі яких 
оброблюються дані і встановлюється вірогідна величина витрати 
матеріалів за одиницю продукції або роботи. 

Еталонний метод заснований на виборі при нормуванні 
деякого еталону і спирається на використання сучасної 
обчислювальної техніки і організованої статистки про передові 
досягнення по рівню питомої витрати. 

При використанні еталонного методу, встановлення 
прогресивних норм виходить з виявлення ідентичної і аналогічної 
продукції. Потім здійснюється підбір порівняних виробів і норм 
витрати матеріалів, які використовують для їх виробництва. Під 
ідентичними виробами розуміють конструктивно однакові види 
продукції з повністю збіжними технічними і технічно-
економічними характеристиками. Природно, що порівнянність 
таких виробів за любими їх параметрами, включаючи 
матеріалоємність і формування її норми є найвищою. Однак за 
мірою концентрації і спеціалізації виробництва частина ідентичної 
продукції у загальному випуску виробів різних галузей 
промисловості, особливо машинобудування і приладобудування, 
зменшується. Тому основною областю застосування еталонного 
методу є аналогічна продукція, до якої відносяться конструктивно 
однотипні вироби, які входять в одне й теж саме сімейство або 
параметричний ряд. 

Еталонні норми на вироби і порівнювальні з ними діючи 
матеріальні норми повинні бути збіжними. У даному випадку 
збіжність означає адекватність об'єктів порівняння і однорідність 
способів і одиниць їх вимірювання. Тому необхідно привести 
порівняльні норми до єдиної основи. Світова практика і передовий 
вітчизняний досвід довели, що такою основою є параметральна 
нормативна матеріалоємність, яка представляє собою нормативну 
витрату на одиницю споживчої властивості технічного параметра 
виробу (потужності, продуктивності і т.д.). Для визначення 
нормативної параметральної матеріалоємності велике значення має 
вибір такого узагальнюючого технічного показника, який найбільш 
повно характеризує споживчі властивості продукції і в той же час 
пов'язаний із зміною матеріальних витрат. Наприклад, питома 
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металоємність – нормативна витрата металу на одиницю 
потужності трактора, автомобіля і т.д.  

Визначення якості матеріальних норм еталонним методом 
викриває резерви удосконалення нормування, орієнтує 
виробництво на досягнення найбільш високого рівня 
прогресивності норм і відповідно спонукає до здійснення 
конкретних заходів по ресурсозбереженню. 

Статистичний метод нормування, який застосовується 
практично на підприємствах, не в змозі правильно виявити і 
мобілізувати резерви економії у виробничому споживанні 
матеріалів. Так як метод засновується на звітних даних загальної 
фактичної витрати за минулий період (включаючи різноманітні, 
часто невиправдані надмірності, які допущені в ході виробництва), 
він не дозволяє прийняти міри з ліквідації або скороченню відходів 
і втрат у майбутньому. При методі розрахунку за рівнем сумарних 
витрат неможливо встановити величину втрат і відходів, 
проаналізувати причини створення надмірностей у витраті тих чи 
інших видів сировини, матеріалів. 

Середньостатистична величина питомої (фактичної) 
витрати, яка встановлюється як міра виробничого споживання, 
може бути прийнята лише з деяким корегуванням. У цьому випадку 
необхідно співставити витрати минулого і поточного періодів. 
проаналізувати динаміку питомих витрат матеріальних ресурсів за 
декілька років. Звітно-статистичні дані повинні бути найбільш 
повними, щоб можна було визначити можливі відхилення питомої 
витрати за попередній період від очікуємих витрат під впливом 
організаційно-технічних змін, які виникли на виробництві. 

За мірою удосконалення нормативної роботи 
середньостатистичні норми слід повсюдно замінювати 
прогресивними, які забезпечують підвищення ефективності 
використання матеріальних ресурсів. Так як норми у кінцевому 
рахунку характеризують нормативну матеріалоємність, яка 
виражається співвідношенням витрати матеріалів і одиниці 
продукції, що виробляється, то при розрахунку норм любим з 
методів необхідно вірно вибрати одиниці виміру. Вона повинна 
відповідати одиницям обліку при плануванні і завданням 
подальшого удосконалення обліку і сумірності результатів 
виробництва і споживання матеріальних ресурсів.  

Одиницю виміру при нормованій витраті допоміжних 
матеріалів встановлюють з урахуванням характеру їх використання 
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– зв'язана або не зв'язана ця витрата прямою пропорціональною 
залежністю з випуском основної продукції. 

Для допоміжних матеріалів, які входять у склад готового 
продукту, хоча вони і не створюють його матеріальну основу, 
норми витрати повинні встановлюватися на одиницю технічної 
характеристики з послідуючим перерахунком на одиницю обліку 
готової продукції. Наприклад, формовочні матеріали нормуються 
на умовну одиницю продукції ливарного виробництва – на 1 т 
придатного литва (чавунне литво), на 1 т рідкого металу (стальне 
литво). 

Найбільш складною і трудоємною частиною витрати 
матеріалів є встановлення норм на нові вироби. У цьому випадку 
повинний бути виконаний повний розрахунок норм за технічною 
документацією. При переогляді раніш встановлених норм можна не 
повторювати всі розрахунки, а вносити до них зміни, які 
відповідають зміні технологічних процесів, умов виробництва та 
інших факторів. 

Поряд з нормативами витрати для встановлення норми 
застосовуються різні довідкові дані, таблиці теоретичної маси 
матеріалів, рецептурні дані, технічні умови, перелік ідентичних або 
аналогічних нормативів. 

Як і при встановленні детальних норм, при нормуванні 
питомої витрати матеріалів на одиницю площини, довжини і маси 
можуть застосовуватися методи розрахунково-аналітичний, 
оптимальний, еталонний і дослідний. Останній застосовується за 
відсутністю необхідних розрахункових даних, насамперед 
нормативів технологічних відходів і втрат. 

У теперішній час на кожну гривню, яка вкладена у 
виробництво нової техніки, припадає три гривні витрат на ремонт і 

утримування діючого парку машин і обладнання. Разом з тим 
планування витрат МР на ремонт і експлуатацію основних фондів 
довгий час здійснювалось на основі фактичної витрати за минулі 
роки. Нормування витрат МР на ремонт технологічного обладнання 
на підприємствах здійснюється за системою планово-
попереджувального ремонту з виділенням груп: машин і 
обладнання загально промислового застосування; технологічне та 
інше обладнання, специфічне для даної галузі промисловості; 
рухомий склад автомобільного транспорту; будівельно-дорожніх 
машини; інші знаряддя праці. 

При розробці норм витрат МР на ремонт машин і 
обладнання загально промислового застосування 
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використовуються дані Єдиної системи планово-
попереджувального ремонту і раціональної експлуатації 
технологічного обладнання машин. При розробці таких норм на 
ремонт технологічного обладнання, специфічного для даної галузі, 
а також автотранспорту, будівельно-дорожньої техніки і т.д. 
використовуються нормативні показники, які наводяться в 
галузевих і міжгалузевих системах планово-попереджувального 
ремонту. 

За масштабом застосування норми витрати МР на ремонт 
поділяються на індивідуальні (об'єктні), галузеві. 

За ступінню деталізації індивідуальні норми у свою чергу, 
класифікують на диференційовані по видах ремонту (капітальний, 
середній, поточний і експлуатаційне обслуговування); сумарні. 

На ремонт будівель і споруд розробляють норми 
індивідуальні (об'єктні), сумарні. 

Таким чином нормативна база планування матеріально-
технічного постачання повинна бути приведена у відповідність з 
вимогами, які змінюються, дотримуючись режиму економії. 
Реалізувати це в області управління матеріальними ресурсами 
можливо, націлюючи підприємства на само нормування, при цьому 
забезпечивши їх інформацією про прогресивні науково-
обґрунтовані норми витрати засобів виробництва, які досягнуті 
передовими колективами. 

Важливим напрямком економії матеріальних ресурсів, є 
раціональне використання запасів засобів виробництва, 
маневрування ресурсами, залучення у виробництво вторинних 
ресурсів, впровадження ресурсозберігаючої технології, 
удосконалення обліку і аналізу витрат і економії ресурсів. 

 
8.7. Планування витрат  матеріальних ресурсів  

за економічно-математичними моделями 

 
Прискорення реалізації розробок з формування науково-

обґрунтованих норм витрат матеріалів сприяє застосування 
комп’ютерної технології і ЕММ. Перехід на планування витрати 
матеріальних ресурсів за моделями, які сформовані на ЕОМ, 
забезпечує підвищення якості процесу нормування витрати 
сировини, матеріалів, палива, раціональне використання агрегатів. 
При цьому виявляються невикористані можливості агрегатів, цехів, 
які можуть бути покладені до основи розроблених планів 
виробництва продукції. 
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Економічно-математична модель (ЕММ) – формалізований 
опис об’єкта за допомогою параметрів і вихідних змінних величин, 
зв’язки між якими виражаються у вигляді тих або інших 
математичних залежностей. 

Застосування комп’ютерних технологій і ЕММ дозволяє 
використовувати при вирішенні вказаних завдань необмежену 
кількість показників. Ця умова є важливою тому, що встановлення 
кількісного, наприклад, у доменному виробництві впливання у 
взаємозалежності ряду істотних технологічних факторів таких, як 
вміст заліза в рудній частині шихти, температура дуття, кількість 
кисню, що подається до печі, на продуктивність печі, без 
обчислювальної техніки і відповідних методів ускладнено, а отже, 
й намітити шляхи подальшого підвищення ефективності роботи 
агрегатів складно. З’являється і можливість встановлення 
оптимальних параметрів технологічного процесу. Такий підхід, 
коли величина оптимальних компонентів, наприклад, металевої 
шихти, палива, кисню та інших встановлюється з урахуванням їх 
кількісного впливу на продуктивність агрегатів, є перспективним. 
Цей підхід і передбачається для розробки науково-обґрунтованих 
норм витрати сировини, матеріалів і палива. 

На промислових підприємствах проводиться велика 
кількість досліджень на основі методів прикладної математики. 
Багато уваги при цьому приділяється кореляційному і факторному 
аналізам. В той же час інші методи, які засновані на побудові не 
параметричних математичних моделей технологічних процесів, ще 
не знайшли належного розповсюдження у виробництві, 
незважаючи на їх явні переваги. 

Метод побудування непараметричної моделі був 
використаний для визначення впливу технологічних параметрів 
правління на витрату коксу і продуктивність доменних і 
мартенівських печей. Це ті показники, які визначають ефективність 
доменного сталеплавильного виробництва. Звичайно такі 
залежності будуються на порівнянні періодів роботи доменних і 
мартенівських печей, які відрізняються технологічними режимами, 
а отже, і значеннями параметрів, за допомогою емпіричного і 
аналітичного методів. Суть цих методів складається з того, що 
вказані залежності встановлюються на базі дослідного плавлення 
(емпіричний метод) і шляхом використання фізіко-хімічних 
закономірностей (аналітичний метод). Ці методи можуть 
застосовуватися для розробки нормативів продуктивності агрегатів 
і норм витрати матеріалів але тільки як орієнтирні, наближені. 
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Пояснюється це тим, що вони не враховують множину взаємно 
залежностей між великою кількістю компонентів, які приймають 
участь у такому складному технологічному процесі, яким є 
плавлення чавуну і сталі.  До того ж аналітичний метод передбачає 
ідеальний об’єкт, в той же час як в дійсності на практиці 
проявляються нові ще невідомі сторони явища технологічного 
процесу, які враховуються (у зміні продуктивності печей і витрати 
матеріалів) у запропонованому методі. 

Слід відмітити, що методи нормування витрат сировини і 
матеріалів в чорній металургії відрізняються від методів 
нормування в інших галузях, в таких, наприклад, як 
машино-будівельна, вугільна. Пояснюється це складністю 
виробництва металу, плавленням його в умовах високих 
температур. Підтвердженням цьому є зміна складу і властивостей 
сировини і матеріалів, які використовуються в доменному і 
сталеплавильному виробництвах, в той час як в машинобудуванні 
змінюється тільки їх форма. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Обґрунтуйте, у чому полягає сутність нормування. 
2. Охарактеризуйте, якими принципами необхідно керуватися 

при розробці норм. 
3. Обґрунтуйте, якій склад і структура норм витрат. 
4. Дайте характеристику класифікації норм витрат. 
5. Обґрунтуйте вимоги, які приділяються до норм. 
6. Охарактеризуйте методи нормування раціонального 

споживання матеріальних ресурсів. 
7. Обґрунтуйте, як виконується планування витрат 

матеріальних ресурсів по економіко–математичним 
моделям і для чого це необхідно. 
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РОЗДІЛ 9. ЗБУТОВА ПОЛІТИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 

ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

9.1. Економічна роль збуту продукції 

9.2. Сутність збутової політики підприємства 

9.3. Маркетинг і збут у сучасних умовах. Формування ринку 

збуту 

9.4. Організаційна структура служби збуту готової 

продукції 

9.5. Організація комерційної діяльності з збуту готової 

продукції 

9.6. Управління збутом готової продукції 

9.7. Організація інформаційної роботи, сервісу та реклами 

продукції, яка виробляється 

 
 

9.1. Економічна роль збуту продукції 

 
Тільки радикальне реформування економіки Росії, 

включаючи приватизацію державного майна, господарську 
лібералізацію підприємництва і правову регламентацію відношень 
власності на засоби виробництва, примусило наших господарників 
і теоретиків по новому подивитись на роль збуту. Як справедливо 
відмічає Д.Сакс: "Основна ідея ринкової економіки зводиться до 
того, що люди здійснюють свій особистий вибір – що купувати, де 
працювати, як розмістити збереження, а підприємства під цей вибір 
підпорядковуються". 

Вірно підпорядковуються під платоспроможний попит 
покупців допомагає ринково-орієнтована служба збуту, точніше 
говорячи, збутова діяльність, яка орієнтована на ринок. Ринок 
зміщує підприємницькі акценти, а разом з ними і витрати 
товаровиробників з проблем сугубо виробничо-технічного 
характеру на проблеми збуту. 

Цю закономірність ринкової економіки достатньо визначено 
сформулював П. Дракер: "Збут завжди є одним з основних центрів 
витрат. І як такий звичайно знаходиться у напів закинутому стані. 
Одною з причин такого положення є те, що витрати на збут 
розподіляються на весь економічний процес. Ще одна причина 
складається з того, що ці витрати є скоріше скритими, ніж 
показуються зведеними в ціле, як витрати при здійсненні важливої 
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економічної діяльності. Переміщення товарів та їх складування є 
компонентами тієї ж діяльності зі збуту". За розрахунками П. 
Драккера, з кожного долара, витраченого споживачами на купівлю 
товарів, 50 центів в тому чи іншому ступені пов'язані зі збутом. 

Мабуть, нічого так не впевнює у важливості збуту для 
товаровиробників, як постійне зростання витрат на цей вид 
діяльності. В наведеній цитаті смислове навантаження направлена 
не тільки на збутових затратах, але й на все проникаючому 
збутовому (точніше, ринковому) направленні підприємства, на 
важливості вибору раціональних форм розподілення товарів і 
каналів товарообігу. 

Інакше кажучи, збутова діяльність – це не тільки і не стільки 
продаж готової продукції, але й орієнтація виробництва на 
задоволення платоспроможного попиту покупців, та активна праця 
на ринку з підтримці та формуванню попиту на продукцію 
підприємства, й організація ефективних каналів розподілу и 
просування товару. 

Подібні тенденції зміщення центру витрат з власне 
виробництва на збут спостерігаються в дійсний час і в російській 
економіці. Вибіркові спостереження свідчать про те, що в 
господарському циклі руху товару лише на 2% часу витрачається 
власне на його виробництво, а 98% так чи інакше пов’язане з 
матеріально-технічним забезпеченням і збутом. Витрати на ці 
операції складають більш 15% загальної вартості валового 
національного продукту, що еквівалентно 30% загальній сумі 
виробничих витрат. 

Дослідження товаро постачання та кон’юнктури оптового 
ринку, проведені вченими інституту, показали, що витрати на 
постачання та збут по джерелам формування розподіляються так: у 
споживачів – в середньому 24,3%, у постачальників – 13,5%, у 
посередницьких організаціях – 3,2%, на транспорті – 54%. По 
основним стадіям товаро постачання витрати складають: на 
перевезення, включаючи витрати на завантаження та вигризку з 
транспортних засобів – 62,5% і на складування – 37,5%. Поточним 
затратам належить 86,1% та єдиночасним затратам – 13,9%. 

Розуміючи, що основна частина збутових витрат пов'язана з 
організацією просування товару на ринок, більшість закордонних 
вчених виділяють в збутовій діяльності саме ці функції. Показним в 
даному відношенні визначення збуту, яке дають французькі 

економісти: "Збут товару являє собою ланцюг, що зв'язує 



 

 160�  

підприємство-виробника з споживачем через проміжні ланки: 
збутовиків, торгових посередників, ініціаторів покупки". 

Цю функціональну заданість та обмеженість успіху обходить 
Д. Болт, який вважає, що "збутову діяльність можна визначити 
наступним чином: персоніфікований, безпосередній та двух 
сторонній процес здійснення контактів і переконання з метою 
досягнення визначених результатів, і перш за все збільшення 
продажу продукції на визначеному сегменті ринка". 

Не дивно, що центральною задачею збутової діяльності Д. 
Болт вважає прибуткову реалізацію продукції компанії, а 
основними функціями – вивчення попиту, загрузку виробничих 
потужностей та просування товарів на ринок. 

Погляди Д. Болта на економічну природу збуту можна 
умовно назвати маржанилістичними, так як в основі його концепції 
лежить теорія граничності корисності збутової діяльності 

компанії. Всі засоби збуту підпорядковані збільшенню об’єму 
продаж, а прирощування продаж , в свою чергу, признається ціле 
осмисленим тільки при забезпеченні необхідної (граничної) 
прибутковості. 

Дослідження різноманітних точок зору на економічну роль 
збуту можна було б продовжити, але, на щастя, цю задачу, з нашого 
боку розуміння, не без успіху вирішив В.М.Пурлик, який усе 
різноманіття думок на цей рахунок систематизував у формі 
таблиці. Природно, що ми не упустимо можливості скористатися 
нею (див. таблицю).
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Таблиця 10 

Характеристика основних концепцій збуту 
 

Поняття 
(категорія) 

Об'єкт 
спостереження 

Процес спос-
тереження пове-

дінки об'єкта 

Стадії (етапи, 
операції) 

здійснення 
процесу 

Результат 
процесу 

Збут 1 Збут – як 
фінальна стадія 
господарської 

діяльності 
товаро-

виробника, що 
дозволяє 

реалізувати 
економічний 

інтерес 

Організація 
здійснення цієї 

стадії госпо-
дарської діяль-

ності 

Фінальні 
операції цієї 

стадії 
господарської 

діяльності 
товаровиробник

а 

Задоволення 
економічного 

інтересу 
товаровиробни

ка 

Збут 2 Готова 
продукція 

Технологія 
постачання 
покупцю 

Відгрузка 
(відпуск) – 

транспортуванн
я – постачання 

товару к місцям 
збуту – 

розміщення 
його в місцях 

продажу 

Доведення 
товару до місця 

зберігання і 
збуту 

Збут 3 Промисловий 
капітал у формі 

товарної 
вартості 

Зміна форм 
вартості товару 

Стадії 
перетворення 
промислового 

капіталу в 
грошовий 

Отримання 
грошової 

форми вар-тості 
про-мислового 

капіталу 
Збут 4 Товар – як 

елемент 
матеріального 

потоку 

Товарообіг у 
вигляді 

матеріального 
потоку 

Виробництво – 
розподіл товару 

по каналам 
збуту 

Постачання 
товару 

споживачу 

Збут 5 Господарські 
зв'язки з 

постачання 
продукції 

(відносини, 
ринкові зв'язки) 

Організація 
господарських 

відносин 
(ринкових 
зв'язків з 

товарообігу) 

Операції 
комплексного 

управління 
збутовою 

діяльністю 
товаро 

виробника 

Задоволення 
потреб 

кінцевих 
споживачів 

товару 

 
Аналіз кон’юнктури російського ринку дає основу 

утверджувати, що основною причиною кризу збуту є не 
спряженність асортименту виробленої продукції зі структурою 
споживчого попиту. Справа в тому, що падіння платоспроможного 
попиту покупців стосується в більшій мірі вітчизняних, а не 
імпортних споживчих товарів, о чому свідчить тенденція 
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постійного зростання імпорту та стійкої високої частки в ньому 
споживчих товарів. 

У вітчизняних товаровиробників до цього часу переважає 
стремління продавати те, що вони виробляють, а не виробляти те, 
що може бути продано. Для зберігання статус-кво на внутрішньому 
ринку вони, як правило, роблять зусилля не з технічного 
переозброєння виробництва, освоєння нових видів продукції та 
послуг, а по лобіюванню законопроектів, що дають різні пільги, по 
вибиванню державних субсидій, з прийняття протекціоністських 
заходів у зовнішній торгівлі. 

В економічному та соціально-політичному середовищі 
підприємництва сучасної Росії намагання сповідувати на практиці 
ідеологію маркетингу, мабуть, ще передчасні. Для більшості 
вітчизняних товаровиробників більш актуальна проблема збутової 
орієнтації. Порівняльна характеристика збутової та маркетингової 
орієнтації приведена в слідкуючій таблиці. 

Таблиця 11 

Порівняльна оцінка збутової та маркетингової орієнтації 

 
Характеристики 

Параметри ринку Збутова орієнтація Маркетингова 
орієнтація 

Концентрація зусиль Товар Потреби 
споживачів 

Товарний асортимент Вузький Широкий 
Виробничий процес Жорсткий Гнучкий 
Упаковка товару Засоби зберігання товару Засоби формування 

попиту 
Виробництво нового товару Визначають виробника Визначають 

маркетологи 
Цінова політика Затратні ціни Ціни ринкової 

рівноваги 
Конкурентоспроможність 
товару 

Переважно цінова 
конкуренція 

Переважно 
нецінові форми 
конкуренції 

Планування  В основному 
короткострокове 

Переважно 
довгострокове 

Продаж Продається те, що 
виробляється 

Виробляється те, 
що продається 

Спосіб досягнення цілі Максимізація прибутку 
за рахунок зростання 
обсягу продажу 

Досягнення 
прибутковості за 
рахунок 
задоволення 
попиту 
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Залишаючись на ґрунті економічного реалізму, слідує 
відмітити, що більшість товаровиробників ще важніють до 

збутової орієнтації. 
Це можна пояснити наступними причинами: 
- товаровиробники вимушені концентрувати власні 

зусилля на товарі, а не на потребах споживачів, так як 
мають доволі обмежені інвестиційні здібності; 

- широкий товарний асортимент можливий при наявності 
гнучкого виробництва, втілення яких стримується 
технічно-технологічною відсталістю; 

- перетворення упаковки товару в засіб формування 
попиту можливе при створенні індустрії пакувального 
виробництва товарів; 

- для того, щоб виробничу програму визначали 
маркетологи, необхідно не тільки гнучке виробництво, 
але й наявність вагомих виробничих резервів, 
включаючи резерви виробничих потужностей, 
фінансових ресурсів а т.і.; 

- можливості використання цін ринкової рівноваги та 
переважно нецінових методів конкуренції для 
вітчизняних товаровиробників обмежені, зокрема 
перерахованих причин,  ще й відсутністю професійних 
маркетологів; 

- порівняно вузькі горизонти планування для наших 
бізнесменів визначаються все ще зберігаючого 
економічною та політичною нестабільністю російського 
суспільства; 

- цим же пояснюється цільова орієнтація бізнесу на 
максимізацію прибутку, а не отримання довгострокового 
ефекту від ринкової орієнтації виробництва. 

Для біль повного уявлення про сутність збутової орієнтації 
товаровиробників спробуємо надати більш загальне описання 
змісту збутової діяльності. За нашим розумінням, під збутовою 
діяльністю слідує розуміти процес просування готової продукції на 
ринок і організація товарного обміну з метою вилучення 
підприємницького прибутку. Тут під готовою продукцією 
розуміється вироблені на даному підприємстві такі вироби, роботи 
та послуги, які можуть бути пропоновані на ринок як товари. 

Мета збуту вироблена від мети підприємства, між якими в 
існуючий час переважають цілі максимізації прибутку. Враховуючи 
практику вилучення спекулятивного прибутку (іноді і 
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кримінальним шляхом), що отримала широке розповсюдження, ми 
підкреслюємо, що прибуток, отриманий від збутової діяльності, за 
власною природою є підприємницьким прибутком. Досягнення 
даної мети можливе при успішній реалізації наступних задач в 
області збутової діяльності: 

- виробничі потужності оптимально завантажені завдяки 
замовленням споживачів; 

- раціонально відібрані канали просування товарів; 
- мінімізовані сукупні витрати в господарському циклі 

товару, включаючи витрати на післяпродажне 
обслуговування та споживчий сервіс. 

 
9.2. Сутність збутової політики підприємства 

 
В процесі маркетингової діяльності проблема збуту 

вирішується вже на стадії розробки політики фірми. Мова йде о 
виборі найбільш ефективної системи, каналів і методів збуту в 
застосуванні до конкретно визначених ринків. Це значить, що 
виробництво продукції з самого початку орієнтується на конкретні 
форми та методи збуту, найбільш зручні умови. Тому розробка 
збутової політики має за мету визначення оптимальних напрямків і 
засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності 
процесу реалізації товару. Це передбачає обґрунтований вибір 
організаційних форм і методів збутової діяльності, які орієнтовані 
на досягнення намічених кінцевих результатів. 

Розробці збутової політиці передують аналіз оцінки 
ефективності існуючої збутової системи як у цілому, так і за 
окремими її елементами, відповідність збутової політики, яка 
проводиться фірмою, конкретним ринковими умовам. Аналізу 
піддаються не стільки якісні показники обсягів продажу за 
продуктом і за регіонами, скільки увесь комплекс факторів, які 
впливають на розміри збуту: організація збутової мережі, 
ефективність реклами та інших засобів стимулювання збуту, 
правильність обирання ринку, часу і способів виходу на ринок. 

Аналіз системи збуту передбачає виявлення ефективності 
кожного елементу цієї системи, оцінку діяльності збутового 
апарату. Аналіз витрат обігу передбачає співставлення фактичних 
збутових витрат за кожним каналом збуту і виду витрат з 
показниками плану з ціллю знаходження необґрунтованих витрат, 
усунення витрат, які виникають у процесі товаро руху, і 
підвищення рентабельності функціонуючої системи збуту. 
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Організація збуту у системі маркетингу грає дуже важливу роль і в 
тому розумінні, що здійснює зворотній зв'язок виробництва з 
ринком, є джерелом інформації про попит і потреби споживачів. 
Тому розробка збутової політики – основа програми маркетінга як 
за кожним конкретним продуктом, так і за виробничим відділенням 
загалом. Якщо на основі розрахунків виявляється, що витрати з 
реалізації нового товару надзвичайно великі й не дозволяють 
забезпечити визначений рівень рентабельності, керівництво 
виробничим відділенням може прийняти рішення про 
недоцільність подальшої розробки і впровадження у виробництво 
даного товару. Спеціалісти-маркетологи можуть не тільки 
визначити майбутню прибутковість виробу, але й внести власні 
пропозиції про модифікації і нові сфери використання, які 
відповідають виробу. 

Велике значення при формуванні збутової політики фірми 
має вирішення питання про удосконалення методів роботи з 
кінцевими споживачами. Головну роль у цьому питанні відіграє 
оцінка витрат на впровадження технічних засобів обслуговування 
покупців (отримання замовлень), комп'ютерної техніки для обліку 
товарів, які надійшли на склади і проданих споживачам через 
роздрібну мережу або безпосередньо зі складу. У сучасних умовах 
без використання комп'ютерної техніки і автоматизованих систем 
обробки інформації практично не може обійтися жодна фірма, як 
велика за обсягом торгових операцій, так й невелика. Тому при 
розробці програми маркетингу необхідно враховувати всі необхідні 
для реалізації продукції витрати та їх окупність. 

Обгрутування ефективності збутової політики є 
багатоваріантний розрахунок витрат обігу та вибору на його основі 
оптимального варіанту за основним напрямом збутової діяльності 
на цільовому ринку або його сегменті. 

Розробка і обґрунтування збутової політики передбачає 
вирішення наступних питань стосовно до конкретно обраного 
товару або групі товарів: 

- вибір цільового ринку або його сегменту; 
- вибір системи збуту та визначення необхідних 

фінансових витрат; 
- вибір каналів і методів збуту; 
- вибір способу виходу на ринок; 
- вибір часу виходу на ринок; 
- визначення системи товаро руху і витрат на доставки 

товару споживачу; 
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- визначення форм і методів стимулювання збуту і 
необхідних для цього витрат. 

1. Вибір цільового ринку або його сегменту повинно бути 
обґрунтованим з точки зору його ємності, перспектив 
розвитку купівельного попиту, ступіні задоволення 
вимог і попиту споживачів за виробами, які 
пропонуються, рівню конкурентоспроможності 
продукції на даному ринку, гостроти конкуренції, 
купівельної спроможності населення та інших фактів, 
які розглянуті вище. 

Вибір цільового ринку або його сегменту є одним з кінцевих 
результатів маркетингових досліджень. 

При розробці збутової політики аналізуються і 
розробляються конкретні методи роботи з споживачем і 
виявляються найбільш ефективні засоби, які рекомендуються при 
реалізації збутової політики. До них, зокрема, відносяться: навички 
і переваги кінцевих споживачів відносно характеру розподілу: 
оптова, роздрібна, посилочна торгівля; відомість і реноме фірми, 
відношення споживача до товарного знаку фірми; наявність зв'язків 
і контактів з потенційними покупцями; форми притягнення уваги 
потенційного покупця до нового товару, завоювання його 
прихильності; оцінка покупцями нового товару й аналіз відгуків 
про його технічно-економічні показники та інших характеристик; 
особисті контакти з покупцями: досягнення компромісів і 
задоволення вимог покупців продукції виробничого призначення; 
надання консультативної допомоги покупцю при розміщенні 
замовлень, укладання контрактів; проведення симпозіумів і 
докладів з особистим запрошенням потенційних покупців; 
запрошення можливих покупців у демонстраційні зали, на перегляд 
рекламних фільмів, які орієнтовані на спеціалістів; участь у 
підвищенні кваліфікації користувачів продукції, визначення 
професійних груп користувачів та їх чисельності; правильна 
орієнтація на ті кола споживачів, які можуть стати значними 
покупцями; диверсифікація продукції, яка пропонується на 
цільовому ринку (за моделями, марками, призначенню); адаптація 
товару до специфічних вимог іноземного покупця (у тому числі з 
упакування). 

2. Вибір системи збуту і визначення необхідних 
фінансових витрат. Система збуту передбачає наявність 
в структурі фірми таких підрозділів, які зайняті 
безпосередньо реалізацією продукції на ринку, як на 
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зовнішньому, так і на внутрішньому. Функції та обсяг 
повноважень таких підрозділів різні. Збутова система 
фірми може бути подана у наступному вигляді. 

Власна система збуту – дочірні фірми та філії за кордоном 
та у власній країні: виробничо-збутові; збутові за кордоном; 
експортні у власній країні. 

Представники фірми – дилери за кордоном і у власній 
країні; закордонні універсальні представництва постійні та 
тимчасові; комівояжери на внутрішньому ринку; бюро зі збуту, 
агентства у власній країні і за кордоном; збутові контори, 
торгівельні точки. 

Сумісна збутова діяльність – сумісні збутові фірми; 
узгодження про сумісний збут; участь в збутових асоціаціях і 
об'єднаннях. 

Створення власних збутових компаній на закордонному 
цільовому ринку обумовлено слідкуючим перевагами: 
можливостями підтримки цін га продукцію на більш вищому рівні і 
оперативним пристосуванням їх до існуючого попиту; економією 
на витратах з просування товарів на ринок, на транспортні витрати 
і рекламу; забезпеченням швидкого і ефективного розповсюдження 
інформації про нові види продукції; забезпеченням якісного після 
продажного технічного обслуговування; використанням досвіду 
управління і маркетингової діяльності, накопичених в материнській 
компанії, яка веде підготовку і перепідготовку управляючих і 
адміністраторів, а також рядових службовців. 

Власним дилерам материнська компанія надає дуже 
широкий комплекс послуг і фінансову підтримку, зокрема, в 
організації і проведенні показу продукції у демонстраційних залах, 
на виставках і ярмарках, в організації постійних виставок зразків 
продукції, які реалізуються дилером. Фінансова підтримка 
надається дилерам шляхом надання кредитів, скидок з цін, 
субсидій, засобів на проведення реклами і стимулювання збуту на 
цільовому ринку. 

Спільні підприємства, які здійснюють збутові операції, 
створюються, коли необхідно враховувати специфічні умови 
конкретної країни – національне законодавство, яке забороняє 
створення фірм, які цілком належать іноземному капіталу; коли 
прямі контакти з покупцями ускладнені існуючими правилами 
торгівлі (наприклад, обов'язкове використання торгів в проведенні 
імпортних операцій); коли ринок розподілений великими фірмами 
або важкодоступний. 
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Збутовий апарат інших фірм використовується на основі 
узгоджень про реалізацію продукції через збутову систему 
відповідної фірми. 

Вибір системи збуту залежить від розмірів необхідних 
фінансових витрат, їх доцільності і ефективності, які визначаються 
співставленням альтернативних варіантів і проведенням 
відповідних розрахунків. 

Закордонні виробничі і збутові філії і дочірні компанії 
дозволяють великим фірмам більш ретельніше вивчати ринки, 
попит покупців, враховувати їх уподобання і потреби, більш 
активно формувати попит, ліпше здійснювати технічне 
обслуговування. Разом з тим створення власної закордонної бази 
потребує великих капіталовкладень, окупність яких повинна бути 
відома раніше. 

3. Вибір каналів і методів збуту на цільовому ринку 
практично повністю залежить від характеру товару. 
Прямий метод, передбачає встановлення безпосередніх 
зв'язків між продавцем і покупцем, використовуються 
переважно при збуті товарів виробничого призначення; 
опосередкований метод, передбачає використання 
торговельно-посередницької ланки, застосовується в 
основному при реалізації споживчих товарів. 

Важливими каналами збуту є: торгові фірми (оптові, 
роздрібні, імпортні, експортні), комісійні фірми (консигнаційні, 
індентні), агентські брокерські фірми, а також посередницькі ринки 
(біржі, аукціони, торги). 

При виборі торгового посередника необхідно вивчення 
наступних питань: обсяг послуг, які надаються посередником 
виробнику; відношення посередника до торгової марки виробника; 
можливість збільшення продажу за допомогою посередника; 
витрати, які необхідні для підтримки посередника;  
місцезнаходження посередника по відношенню до клієнтів; ступінь 
відповідності практики посередника вимогам виробника; участь 
посередника у заходах із стимулювання продажу; фінансове 
положення посередника; форми управління посередницькою 
фірмою; розмір витрат у зв'язку з використанням посередника; 
обсяг рекламної діяльності, яка здійснюється посередником, і 
умови її сплати; відношення посередника до діяльності конкурента; 
постійність сплати рахунків посередником; обсяг інформації про 
ринок, яка надається посередником; наявність скарг з боку 
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кінцевих споживачів на роботу посередника; ефективність 
операцій, які здійснюються через посередника. 

Торгові посередники, особливо великих фірм, володіють 
власною збутовою мережею – дилерами; мають свою матеріально-
технічну базу – склади, магазини, демонстраційні зали, майстерні з 
обслуговування і ремонту; оснащені комп'ютерною технікою, яка 
дозволяє вести постійний облік і контроль за кількістю проданої 
через магазини продукції, за наявністю на складах запасних частин 
і, як правило, мають можливість в лічені години доставити 
потрібну запасну частину дилеру в любу точку. 

При виборі каналів і методів збуту виявляється перш за все 
роль кожного каналу в загальній програмі виробничого відділення, 
його ефективність, розміри витрат обігу, система розміщення 
складських та інших обслуговуючих приміщень, виявляються 
властивості ціноутворення. 

4. Вибір способу виходу на цільовий ринок передбачає 
вирішення питання про те, яким шляхом найбільш 
доцільніше встановити контакт з споживачем. 

При збуті товарів виробничого призначення можливо 
направити потенційному покупцеві письмової пропозиції вступити 
до переговорів або розглянути конкретну пропозицію продавця 
(оферту), а також встановлення особистих контактів на виставці 
або ярмарку, в демонстраційному залі. 

При збуті товарів споживчого призначення – це перш за все 
вибір найбільш підходящого і надійного торгового посередника. 

Правильний вибір спосіб виходу на цільовий ринок багато в 
чому залежить від наступних факторів: наявність досвіду роботи на 
цільовому ринку; наявність ділових зв'язків з контрагентами на 
ринку; наявність підходящих посередників або інших торгових 
партнерів на ринку; відомість і реноме фірми на цільовому ринку; 
наявність інфраструктури на цільовому ринку і її особливості. 

Важливу роль відіграє також ступінь монополізації ринка, 
торгові звичаї і практика торгівлі, яка склалася на цільовому ринку. 
При наявності картельних узгоджень і зговорів між фірмами-
конкурентами важливо знати і враховувати, за якою з фірм, яка 
бере участь у картелі, закріплені той або інший сегмент ринку. 

5. Вибір часу виходу на цільовий ринок багато в чому 
визначається правильністю оцінки рівня попиту і потреб 
споживачів в товарі, з яким фірма намагається вийти на 
цільовий ринок. Важливу роль відіграє оцінка 



 

 170�  

кон'юнктури і тенденцій її розвитку, а також значення 
сезонних факторів. 

Вирішальну роль в окремих випадках відіграє 
підготовленість покупців до сприймання нового товару і рівень 
конкурентоспроможності товару. 

6. Визначення системи товаро руху і витрат на доставку 
товару споживачу. Вибір системи товаро руху 
передбачає знаходження найбільш дешевшого і зручного 
варіанту доставки товару покупцю з урахуванням умов 
транспортування, складування та зберігання товару в 
дорозі, завантаження і розвантаження з транспортуючих 
засобів, надійності з точку зору збереження якісних 
показників товару. 

Термін "товарорух" використовується в управлінській 
діяльності фірм і означає комплексний підхід до здійснення 
транспортних, складських, страхових операцій і пов'язаному з ними 
оформленню документації. 

Витрати обігу в системі товаро руху можуть включити 
наступні витрати: на перевезення товару (транспортні витрати), які 
рахуються, як сплачення транспортного тарифу; на 
транспортування товару з підприємства до пункту перевезення (до 
транспортних засобів або на склад); на перевезення товару з 
транспортних засобів на склад покупця; на завантаження товару у 
відправника, розвантаження у отримувача і можливі 
перевантаження на шляху слідування (стивидорні витрати); на 
зберігання товару в процесі перевезення, переупакування, 
пересортування; на поставку і зміст товарів на складах до їх 
продажу (на аукціонах, з консигнаційних складів); на упакування, 
маркірування, оформлення документації, страхування товару в 
дорозі; на сплату вантажних зборів в портах і на прикордонних 
станціях, сплату податків, адміністративних витрат та інше. 

У тих випадках, коли продавець вважає  недоцільним самому 
займатися процесом товаро руху, він доручає його транспортно-
експедиторній фірмі і сплачує їй відповідну винагороду. 

Вибір системи товаро руху потребує ретельної переробки з 
точки зору рівня витрат і досягнення оптимального результату при 
порівнювальних показниках. Найбільш важливі фактори – 
мінімізація витрат товаро руху, визначення рівня обслуговування і 
довго строковість термінів доставки товару на цільовий ринок і 
конкретному покупцю. 
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7. Визначення форм і методів стимулювання збуту і 
необхідних для цього витрат. Найбільш ефективніші 
засоби стимулювання збуту на цільовому ринку: реклама 
товару, використання товарного знаку і технічне 
обслуговування проданої продукції. 

Рекламна діяльність потребує значних фінансових засобів, 
тому дуже важливо її доцільність, ефективність, своєчасність. 

Визначення ефективності рекламної діяльності передбачає 
проведення аналізу структури витрат на рекламу як в цілому, так і 
за окремими елементами: на проведення рекламних кампаній, на 
використання конкретних рекламних засобів, на виготовлення 
рекламних матеріалів та їх розповсюдження. 

Цілеспрямованість реклами передбачає її орієнтацію на 
відомий ринок, конкретну групу споживачів. 

Організація рекламної діяльності включає: вибір найбільш 
ефективних для даного товару і цільового ринку рекламних засобів; 
проведення цілеспрямованих рекламних кампаній; розміщення в 
періодичній печаті ретельно відпрацьованих об’яв, відкритої і 
непрямої реклами, відгуків покупців про товар; використання в 
рекламних цілях спеціалізованих газет і журналів, довідників, 
наукових журналів; проведення рекламних заходів для журналістів, 
наукових робітників, медичних робітників про нові вироби – 
обладнання, медикаменти, досягнення в області науки і техніки; 
використання в рекламних цілях товарного знаку. 

Ефективність рекламної діяльності визначається шляхом 
аналізу наступних показників: витрати на рекламу на тисячу 
потенційних покупців за кожним засобом і вид реклами; відсоток 
покупців, які звернули увагу на рекламу і купили виробу; 
популярність продукції фірми як результат рекламної діяльності. 
Визначення ефективності реклами передбачає також з’ясування, в 
якій ступіні реклама допомагає розширенню продажу. Це робиться 
за сприянням співвідношення витрат на рекламні заходи з 
досягненими за її допомогою результатів (збільшення обсягу 
продажу). Такий аналіз сприяє правильному вибору засобів 
реклами і часу її здійснення, а також більш обґрунтованому 
плануванню фінансових витрат на рекламу при розробці програми 
маркетингу. 

Організація системи технічного обслуговування відіграє 
першорядну роль при визначенні збутової політики фірми, оскільки 
від її функціонування залежать позиції фірми на цільовому ринку. 
Добра організація технічного обслуговування залучає покупців 
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більш, чим високі технічно-економічні характеристики товару при 
неможливості швидкого і кваліфікованого ремонту. 

Ефективне обслуговування споживачів передбачає високий 
рівень гарантійного технічного обслуговування і ремонту; надання 
клієнтам сервісних послуг; надання довгострокових термінів 
гарантій і безплатних послуг. 

Оцінка фінансових засобів, які необхідні для організації 
правильної і ефективної системи обслуговування споживачів, 
передбачає розрахунок витрат на створення і обладнання сучасною 
комп’ютерною технікою станції технічного обслуговування, 
складів запасних частин, ремонтних майстерень, забезпечення 
кваліфікованим персоналом пересувних майстерень, які надають 
послуги на місці експлуатації товару, та інших витрат, які 
враховуються при розробці програми маркетингу. 

До числа важливих методів стимулювання збуту необхідно 
віднести також систему формування попиту споживача та їх потреб 
шляхом встановлення особистих контактів із споживачами в місцях 
продажу, на ділових зустрічах, презентаціях, симпозіумах, на 
виставках і ярмарках; адресного розповсюдження каталогів і 
проспектів фірми; показу і демонстрації товарів, перш за все, 
машин і обладнання в дії з розрахунком на спеціалістів і 
управляючих фірмами; надання товарів у тимчасове безплатне 
використання потенційним споживачам; продажу товарів у кредит і 
розстрочкою сплати тощо. 

Великій диверсифікованій компанії необхідна 
багатоканальна система збуту, яка має власні особливості на 
кожному цільовому ринку. Але така система створюється 
послідовна, поетапно. 

На початковому етапі, коли здійснюються спорадичні 
експортні поставки, нема необхідності створювати спеціалізований 
апарат, ними займається відділ збуту виробничого відділення. За 
мірою збільшення обсягу експорту виникає необхідність або у 
створенні експортного відділу, або у використанні незалежних 
експортних фірм, які знаходяться у власній країні.  

На другому етапі, коли намічено стабільний вихід на 
закордонний цільовий ринок, виникає необхідність вибору 
незалежного торгового посередника виходячи з цілей і стратегії, 
яка розробляється для даного ринку. Можливе використання 
одночасно декілька посередників різних категорій. 

Згодом торговому посереднику, який зарекомендував себе 
найліпшим чином, може бути надано виключне право продажу 
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продукції на закріпленій за ним території. Після встановлення 
налагоджених стійких зв’язків можливе введення у склад правління 
посередницької фірми свого представника, а потім і придбання 
контрольного пакету акцій посередницької фірми і включення її в 
систему збуту виробника у якості філії або дочірньої компанії. 

 
9.3. Маркетинг і збут у сучасних умовах.  

формування ринку збуту. 

 
З переходом від ринку продавця до ринку покупця 

конкурентоспроможність підприємства у все зростаючій ступіні 
залежить від того, наскільки удосконалені і життє спроможні його 
маркетинг і збут (продаж) продукції. 

Якщо підприємство бажає успішно діяти на ринку покупця, 
воно повинно вести діло таким чином, щоб не залежати від 
продажу того, що воно  може виготовити (незалежно від того, як 
вироблена продукція буде реалізована), а виробляти те, що може 

продати з прибутком. За цими маркуваннями і управляти 
підприємством потрібно, орієнтуючись на ринок, а не на продукт. В 
центрі такого образу мислення стоїть покупець з його бажаннями і 
очікуваннями, які необхідно задовольняти як можливо повніше. 

Щоб визначити для підприємства конкретну концепцію 
маркетингу, керівництву підприємства доцільно перш за все 
розробити альтернативні стратегічні рішення, в яких 
сформульовані основи загальної політики розвитку підприємства, 
включаючи і збут. Для цього необхідно відповісти на наступні 
питання: 

- який ринок (сектор) бажає засвоїти підприємство; 
- які позиції ринку воно виборює; 
- яка стратегія маркетингу повинна їм застосовуватися; 
На основі концепції маркетингу приймають рішення про 

інструмент політики збуту. Результатом цього процесу планування 
є визначення комплексу інструментів маркетингу. 

До них можна віднести наступне: 
- програма збуту; 
- ціна продажу і умови продажу; 
- система збуту; 
- реклама і стимулювання продажу; 
- логістика; 
- сервіс. 
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Успіх збуту є результатом правильного формування і 
застосування всіх цих інструментів. 

Продаж являє собою – разом з політикою збуту – частину 
системи збуту. Завдання продажу – встановити контакт з покупцем 
і спонукати його до покупки. Якщо цього не вдається досягти, всі 
інші маркетингові дії даремні. 

Більшість підприємств, які до цього часу були розбалувані 
сприятливими умовами збуту, існували на ринку продавця, вперше 
пізнають (з запізненням), наскільки важливий продаж для 
забезпечення успішного збуту. Сьогодні успіх у сфері збуту у 
вирішальній мірі залежить від дієвості організації збуту і 
кваліфікованості управління збутом. Часто продаж виступає тим 
інструментом збуту, на якому засновується конкурентна перевага 
підприємства. 

Раціональне формування продажу потребує точного знання 
ситуації, яка склалася у сфері збуту. Для більшості підприємств 
актуальна збутова ситуація характеризується наступними ознаками: 

Характеристика ринку: 
- інтенсивна конкуренція; 
- вимогливі та критичні покупці з високою 

інформованістю, індивідуальними бажаннями і 
мінливою поведінкою; 

- тенденція до формування масового ринку; 
- тенденція до насиченості ринку; 
- часті зміни ситуації на ринку. 
Характеристика підприємства: 
- великі розміри підприємства; 
- витрати в збуті, які збільшуються; 
- нестача спеціалістів-маркетологів; 
- нові засоби масової комунікації. 
Які висновки з цих умов повинно зробити підприємство з 

точки зору формування власної політики продажу? 
Інтенсивна конкуренція дозволяє покупцю зробити вибір 

між різноманітними пропозиціями. При цьому, природно, покупець 
надасть перевагу самій сприятливій, на його думку, пропозиції. 
Жорстка конкурентна боротьба здійснює постійний тиск на ціни у 
бік їх зниження. Часто-густо наслідком цього є руйнівна цінова 
конкуренція. 

Інтенсивна конкуренція змушує підприємства 
інтенсифікувати власну діяльність, причому перемогти зможуть 
тільки ті підприємства, які розуміють необхідність повної 
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орієнтації на задоволення попитів ринку. А це означає перш за все 
облік попитів покупців. 

Вимогливі та критичні покупці гарно розбираються в 
якості покупки товару, яка повинна говорити сама за себе. Вона 
оцінюється за допомогою стандартів якості, використання яких 
дозволяє порівнювати різні пропозиції і знайти прийняті 
співвідношення "якість/ціна". Вимогливі покупці очікують, що 
продавець націлений на те, щоб допомогти їм обрати товар з 
урахуванням їх потреб, увійде в їх положення. 

Тенденція до формування масового ринку. Вона ґрунтується 
на збільшенні обсягів продажу продуктах, які користуються 
успіхом і які призначені для широких верств покупців. Перехід до 
масового ринку супроводжується відчутним зниженням цін, що 
загрожує існуванню багатьох підприємств. На такому ринку існує 
постійний масований тиск цін, який потребує від тих, хто 
займається продажем, вміння переконати покупця придбати власні 
товари, а також великої економічної витривалості та запасу 
міцності виробника. 

Тенденція до насичення ринку означає, що ми маємо справу 
з застиглим, або не спадаючим попитом. Раніш або пізніш ця 
тенденція виявиться на любому ринку. В таких умовах 
підприємствам-виробникам перш за все потрібен маркетинг. 
Класичною відповіддю на тенденцію насичення ринку є уведення 
нових продуктів і засвоєння нових ринків, що неможливо без 
наявності у підприємства дієвої системи продажу. 

Часті зміни ситуації на ринку завжди ставлять систему 
продаж перед новими проблемами. Зміна бажань покупців, падіння 
попиту, появлення конкурентів, нові дії конкурентів, а також 
виникнення нових ринків – все це приносить додаткові складності і 
ризики, але і нові шанси на розвиток. 

Керівництво великим підприємством потребує 
професіонального управління, яке ґрунтується на всебічному 
знанні специфіки подібного підприємства. Необхідність в такому 
професіоналізмі виникає і в керівництві системою продажу 
підприємства. 

Збільшення витрат зі збуту є головним чином наслідком 
загального підвищення цін. Це пов'язано насамперед із 
збільшенням витрат на утримання персоналу і витрати на 
відрядження. До цього додаються фактори, які протидіють 
продажу, особливо на насиченому ринку, що вимагає додаткового 
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стимулювання з переміщення товарів на ринок, від чого витрати на 
збут підвищуються. 

Нові засоби масової комунікації, особливо персональні 
комп'ютери, є результатом прогресу сучасних інформаційних 
технологій. Дані засоби придатні  також і для застосування у 
системі продажу. Електронні засоби масової інформації можуть 
використовуватися як для якісного поліпшення діяльності в даній 
сфері, так і для управління збутом. 

Управління збутом 

Головне завдання, яке стоїть перед керуючим збутом – 
управління організацією збутом. У загальному вигляді керуючим 
збутом займається вирішенням завдань у наступних областях. 

- Управління організацією збуту. 
- Обслуговування оптових покупців. 
- Участь в плануванні маркетингу. 
Щоб професійно виконувати власне головне завдання, 

керівнику збуту потрібна система управління, яка включає 
конкретні завдання і інструменти управління. 

Система управління збутом 

 
Завдання управління Інструменти управління 

- Розвиток концепції збуту - Інформаційна система 
- Структура організації збуту - Система планування 
- Функціонування організації збуту - Система виконання управління: 
- Подальший розвиток організації 
збуту 

- договір і контроль  

 - стимулювання 
 - підтримка 
 - Комунікаційна (інформаційна) 

система 

 
Вихідним пунктом і основою системи управління, 

призначеної для керівництва збутом, є концепція збуту, яка вміщує 

основні рішення відносно сфери діяльності, а також 

довгострокові цілі і стратегічний порядок дій на ринку. У 
відповідності з даною концепцією створюється і реалізується на 
практиці структура організації збуту. З метою збереження в 
майбутньому ефективності організації збуту необхідно 
прикладувати зусилля до її подальшого розвитку. Однак часто цим 
завданням нехтують. 
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В нових умовах господарювання, коли споживачі отримали 
право обирати постачальника, питання вивчення ринку засобів 
виробництва набувають на підприємствах першочергове значення. 
Вивчення ринку сприяє не тільки формуванню реальних планів 
збуту продукції, але і є основою розробки стратегії розвитку 
підприємства.  

Виробничі підприємства нашої країни все більшою мірою 
використовують систему маркетингу, яка отримала широкий 
розвиток в капіталістичних і деяких соціалістичних країнах. Дана 
система охоплює всі сторони організації і управління 
виробництвом, а також збутом продукції, починаючи із всебічного і 
комплексного дослідження ринку, конструюваннях нових або 
здійснення виробляємих видів продукції, з урахуванням вимог 
ринку і завершуючи доведенням їх до споживачів з наступним 
обслуговуванням в процесі експлуатації. Таким чином, основними 
функціями служб маркетингу, які вже створені на деяких 
підприємствах, є: вивчення ринку, планування асортименту 
виробляємої продукції, збут готової продукції, реклама і 
стимулювання попиту. Маркетинг дозволяє підприємству 
визначити: 

- тенденції розвитку споживання даного виду продукції та 
зміну цін на неї; 

- можливі обсяги збуту продукції з урахуваннями 
кон'юнктури ринку; 

- можливість участі підприємства у виконанні державних 
замовлень; 

- доцільність внесення змін в структурі виробництва і 
асортимент продукції, яка виробляється; 

- параметри продукції, які потрібно удосконалювати з 
урахуванням попиту споживачів; 

- необхідність розробки нових видів продукції; 
- які види продукції і в якій кількості будуть продаватися 

в порядку оптової торгівлі; 
- найбільш раціональну форму товаро руху (транзитом 

безпосередньо до споживача або через склади 
територіальних органів постачання і мережі фірмових 
магазинів); 

- шляхи поліпшення реклами продукції, яка виробляється; 
- зміст заходів поліпшення сервісу. 
Вивчення ринку ведуть не тільки самі підприємства, але 

оптово-посередницькі фірми, зокрема, їх комерційні центри, 
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науково-дослідницькі організації. В основі дослідження ринку 
полягає аналіз сукупності факторів, визначається попит на товари. 
Основними серед них є: рівні розвитку виробництва і науково-
технічного прогресу в галузях, які споживають даний вид 
продукції, і в галузях, які постачають підприємству вихідні 
матеріали; ступінь розподілу праці і перспективи її поглиблення; 
кількість державних і кооперативних підприємств, які виробляють 
аналогічні види продукції, наявність і розвиток їх виробничих 
потужностей, прогресивність технології, територіальне розміщення 
цих підприємств; ціни і витрати за експлуатацію того чи іншого 
виробу; конкурентоспроможність товару, можливості збуту його за 
кордон. При вивченні попиту на товари народного споживання 
особливе значення мають також соціальні фактори (рівень розвитку 
культури, національні і побутові властивості, споживчі навички, 
мода), демографічні (статево віковий склад населення, склад сім’ї, 
міграція населення) і природні (клімат, довго строковість сезонів, 
фізіологічні особливості людського організму). 

Розрізняють економічне і товарознавче вивчення попиту. 
Економічні дослідження полягають в установленні загальних 
закономірностей у споживанні того або іншого виду продукції. 
Його проводять планові і постачальні органи, міністерства і 
відомства. Результати цієї роботи закладається до основи 
контрольних цифр, які доводяться підприємствам-виробникам і які 
є для останніх економічними орієнтирами. 

З розширенням господарської самостійності підприємств в 
області планування виробництва і збуту продукції вони стали самі 
приділяти увагу економічному вивченню попиту на свою 
продукцію. Отримують розвиток функції економічного 
прогнозування попиту. З цією метою використовуються методи 
експертних оцінок, які засновані на знаннях, досвіді і інтуїції 
спеціалістів відділу збуту підприємства і особливо робітників, які 
займаються маркетингом. Спеціалісти маркетингової служби 
сумісно з конструкторами, технологами, економістами і 
товарознавцями, постійно вивчаючи попит споживачів, досвід 
інших виробників аналогічної продукції, світові стандарти і 
досягнення, кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринків, 
роблять кваліфіковані висновки про доцільні обсяги виробництва 
конкретних видів продукції на власному підприємстві. 

Застосовуються також методи статистичної екстраполяції на 
основі динамічних рядів фактичних показників виробництва та 
збуту продукції в минулому періоді. Перспективним є економічно-
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математичне моделювання попиту, тобто створення моделей, які 
виражають функціональні або кореляційні залежності між обсягом 
збуту продукції і показниками, які характеризують кон'юнктуру 
ринку. 

Товарознавче дослідження попиту являє собою вивчення 
вимог споживачів до якості продукції. В даній роботі постійно 
приймають участь інженери і товарознавці служби збуту 
підприємства, які підтримують контакти з багатьма споживачами. 
Відповідні виводи робляться  і на основі аналізу рекламацій 
споживачів. Велику роль у вивченні попиту споживачів відіграють 
фірмові магазини підприємств, мережі яких постійно 
розширюються. Крім того, підприємства вивчають побажання 
споживачів за допомогою виставок-продажу, ярмарок, які 
організовуються звичайно комерційними центрами. 

На основі досліджень ринку підприємство визначає 
перспективи свого розвитку, так як доцільнішим є виробництво 
тільки таких видів продукції, які можуть продати. У теперішній час 
для більшості підприємств не існує проблеми збуту продукції. 
Однак вже мається багато прикладів, коли навіть кооперативні 
підприємства склали потужну конкуренцію ряду державних 
підприємств. Ряд підприємств, розширюючи платні послуги 
населенню і виробництво товарів народного споживання, 
конкурують з спеціалізованими на цих видах діяльності 
підприємствами, наприклад сфери побутового обслуговування 
населення. З розвитком ринкових відносин усім підприємствам 
доводиться приділяти велику увагу формуванню ринку власної 
продукції. 

Вивчення попиту покупців дозволяє підприємствам 
розробляти заходи не тільки зі збереження існуючого положення на 
ринку, але і укріпленню власних позицій на даному ринку, виходу 
на нові, у тому числі і міжнародний ринок. Новий механізм 
зовнішньоекономічної діяльності вже створив такі умови, коли 
кожне підприємство має можливість вийти на зовнішній ринок. 
Таким чином, нові умови господарювання передбачають активну 
участь колективів первинних ланок народного господарства у 
вивченні і формування ринку і товарів народного споживання і 
засобів виробництва. 
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9.4. Організаційна структура служби збуту готової продукції 

 
Матеріальні цінності, які створені в процесі виробництва, 

повинні бути реалізовані. Для цього у складі кожного підприємства 
і об'єднання створюється комерційна служба з реалізації готової 
продукції – служба збуту, яка являє собою сукупність 
управлінських і виробничих підрозділів, які організовують і 
здійснюють постачання і реалізацію готової продукції 
підприємствам і організаціям-споживачам. 

Управлінські підрозділи служби збуту на різних 
підприємствах можуть бути представлені відділом збуту, відділом 
замовлень або бюро (групами) збуту у складі інших відділів. До 
виробничих підрозділів відносяться склади готової продукції, цехи 
(ділянки) комплектування, консервування і упакування готової 
продукції, виготовлення пакувальної тари, експедиції і 
відвантаження. 

Структура управлінських підрозділів повинна відповідати 
завданням і функціям, які покладаються на службу збуту, сприяти 
раціональному використанню виробничих потужностей, 
забезпечувати своєчасну реалізацію готової продукції у 
відповідності з укладеними договорами і замовленнями. 
Оптимізація структури служби збута спрямована на її 
функціонування з найбільшою результативністю при мінімальних 
трудових, матеріальних і фінансових витратах. 

Формування служб збуту, розподіл обов'язків між 
внутрішніми підрозділами і окремими працівниками здійснюється 
у відповідності з принципами управління. Найбільш важливий з 
них – демократичний централізм, поєднання єдиноначальності і 
колегіальності, правильний добір і розстановку кадрів, 
господарський розрахунок, економічність, науковість у будуванні 
апарату, а також плановість керівництва. 

Раціональна організація служби збуту передбачає 
оперативну самостійність у рамках централізованого управління, 
чітке розмежування функцій, недопущення паралелізму і 
дублювання, оперативну самостійність у збутовій роботі, 
застосування сучасних обчислювальних засобів і економіко-
математичних методів в управлінні. 

На склад служби збуту впливають різноманітні фактори, які 
умовно можна поділити на дві групи: виробничі та позавиробничі. 
До перших відносяться галузеві особливості підприємства, обсяг і 
характер виробництва, номенклатура і призначення продукції, яка 
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виробляється, характер операцій з підготовці її до постачання та 
інше. 

Насамперед необхідно враховувати галузеву приналежність 
підприємства, яка впливає на зміст збутової роботи, її обсяг і 
організацію. Наприклад, збут продукції, яка призначена для 
особистого споживання, пред'являє особливі вимоги до вивчення 
попиту на таку продукцію. Тому, як правило, цю збутову функцію 
виконують не служби збуту виробника, а спеціальні оптові торгові 
організації. На деяких підприємствах машинобудування, на яких 
виготовляють складне обладнання, за яким приходиться 
узгоджувати ряд технічних умов, в службі збуту, окрім відділу 
збуту, утворюється самостійний відділ замовлень. До його функції 
входить узгодження з замовниками умов виробництва обладнання і 
вимог до нього. 

На організаційну структуру служб збуту впливає рівень 
(масштаб) концентрації виробництва. На малих підприємствах з 
вузькою номенклатурою продукції, яка випускається, як правило, 
самостійний підрозділ, який займається збутом готової продукції, 
не створюється, а виділяється група збуту у фінансовому відділі, 
або інших відділах заводоуправління, а ділянка відвантаження 
готової продукції входить у склад транспортного цеху. На середніх 
підприємствах з широкою номенклатурою продукції обсяг збутової 
роботи значно збільшується, що викликає необхідність створення 
відділу збуту як самостійного структурного підрозділу. На великих 
підприємствах з широкою номенклатурою продукції, яка 
випускається і складними господарськими зв’язками формується 
служба збуту, до складу якої входять відділ збуту і склади готової 
продукції, ділянки виготовлення пакувальної тари, консервування і 
пакування продукції, експедиції та інших збутових підрозділів. 

При організації збуту враховується характер виробництва. 
На підприємствах з єдиним типом виробництва вивчається попит і 
формується пакет замовлень технічними службами, а служба збуту 
займається у основному відвантаженням готової продукції. За 
серійним і масовим виробництвом обсяг роботи збільшується і 
ускладнюється організаційна структура служби збуту. 
Різноманітність транспортних засобів і способів відправлення 
готової продукції також призводить до ускладнення складу служби 
збуту. 

З позавиробничих факторів найбільш істотними є 
контингент споживачів, характер господарських зв'язків з ними та 
їх територіальне розміщення. Чим більш споживач і 
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різноманітність асортименту продукції, яка отримується кожним з 
них, тим складніше організація доставляння вантажу і більш часу 
займають облік і контроль поставок, тим більш обсяг збутової 
роботи й, отже, складніше структура служби збуту. При 
організаційній їх будові  також враховуються ступінь розвитку 
прямих зв’язків з отримувача, обсяги постачання з кооперації і на 
експорт, питома вага у загальному обсязі дрібних відправлень та не 
транзитних партій постачання, форми розрахунків за продукцію, 
яка постачається та інші умови. 

 
Рис.7. Принципова схема централізованої організації збуту 

 
 
Служби збуту у залежності від підпорядкованості складів готової 

продукції мають дві форми організаційного побудування: 
централізовану і децентралізовану. при першій формі складське 
господарство підпорядковується безпосередньо керівництву відділу 
збуту (рис.7). На центральному складі готової продукції здійснюються: 
комплектування готової продукції у відповідності з замовленнями 
споживачів; підбір потрібного асортименту продукції; накопичення 
продукції у обсязі, необхідному для повного завантаження залізничного 
вагону, контейнера або баржи; пакування; маркірування тощо. При 
децентралізованій формі побудування відділи збуту відокремлені від 
складів готової продукції, а структура передбачає два варіанти: 
підготовлення і відвантаження готової продукції здійснюють склади 
виробничих цехів (рис.8); склади виділяються у самостійний цех 
пакування і відвантаження, підпорядковуються заступнику директора 
підприємства з комерційних (загальних) питань. 
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Рис.8. Принципова схема децентралізованої організації збуту 

 
Умовні позначення:   
  - адміністративне підпорядкування 
  - функціональне підпорядкування 

 
 
Основною ланкою збутової на переважній більшості підприємств 

є відділ збуту, підпорядкований заступнику директора з комерційних 
(загальних) питань. Склад його внутрішніх підрозділів надзвичайно 
різноманітний, але, як правило, включає наступні групи (бюро, сектори): 
планову, вивчення попиту і реклами, товарні (оперативні), договірно-
претензійну та інші. У якості приклада наведена структура відділу збуту 
заводу електровимірювальних приладів (рис.9). 

У виробничих об’єднаннях організаційна структура збуту 
залежить від спеціалізації, територіального розміщення і ступіні 
господарської самостійності підприємств, які входять до їх складу. 
В об’єднаннях, які представляють цілісні комплекси багато 
тонажних і малого асортиментних виробництв, збутові функції 
повністю централізовані в відділах збуту головного підприємства, 
які здійснюють всі роботи зі збуту готової продукції, починаючи з 
укладення договорів з споживачами і закінчуючи оперативним 
управлінням відвантаження всієї продукції об’єднання з 
центрального складу. У виробничих одиницях об’єднань такого 
типу мається лише диспетчер зі збуту, оперативно контролюючий 
виконання завдань з випуску і відвантаження продукції з цехів, а 
також своєчасне подання її транспортним цехам до місць 
навантаження тощо. 

До найбільш розповсюдженого типу об’єднань відносяться 
ті, у яких одна частина підприємства юридично самостійна, а інша 
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не має такої самостійності. В таких об’єднаннях застосовуються 
змішана організаційна структура служб збуту. Вона включає 
відділи збуту головного підприємства і виробничих одиниць, які 
зберегли самостійність, і групи (бюро) зі збуту, які не мають 
самостійності філій. Відділ збуту головного підприємства вивчає 
потребу в продукції, яка випускається, займається перспективним і 
поточним плануванням збуту, забезпечує об’єднання 
замовленнями, організує господарські зв’язки з отримувача, 
здійснює методичне керівництво збутової діяльності об’єднання, а 
відповідні служби збуту виробничих одиниць виконують головним 
чином оперативну роботу: складають місячні плани постачання, 
готують продукцію до постачання, відвантаження та відпуску 
споживачам тощо. У деяких об’єднаннях виробничим одиницям 
дано право встановлювати прямі зв’язки з зовнішніми 
контрагентами з постачання готової продукції, яка вироблена 
даною філією.
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Служба збуту підтримує повсякденний зв’язок з основними 
виробничими цехами підприємства з усіх питань, які стосуються 
випуску продукції і приймання на складах. 

Служби збуту у взаємодії з зовнішніми організаціями 
виконують наступні функції: а) сумісно з проектними і науково-
дослідницьких галузевими установами, постачально-збутовими та 
іншими організаціями вивчають потребу у продукції, яка 
випускається, інформують підприємства-виробників, а також 
міністерства і підприємства-споживачів про технічно-економічні 
показники власної продукції; б) отримують замовлення від 
постачально-збутових організацій, державні замовлення від 
вищестоящих планових органів і замовлення безпосередньо від 
споживачів за прямими зв’язками; в) укладають з підприємствами і 
організаціями-споживачами господарські договори на постачання 
продукції, узгоджують з ними технічні характеристики продукції, 
яка випускається; г) пред’являють до отримувача претензії за 
несвоєчасну сплату ними рахунків; д) інформують отримувача і 
органи матеріально-технічного постачання про хід постачання 
продукції; е) подають плановим і статистичним органам звітність зі 
збуту готової продукції та інше. 

Безпосередні зовнішні зв’язки служби збуту можливо 
розподілити на виробничі (перед договірні) і після виробничі (після 
договірні). Перші пов’язані з організаціями виробництва і 
постачання продукції (узгодження асортименту, обсягів, якості 
поставленої продукції, умов, строків постачання, порядку 
розрахунків (і т.д.), інші складають у основному взаємовідношення 
з розрахунків на поставлену продукцію. 

Служба збуту постійно взаємодіє з іншими підрозділами 
підприємства (об’єднання), а також  вищими плановими органами і 
споживачами. Дані зв’язки, з одного боку, можливо розподілити на 
внутрішні і зовнішні, а з другого – на інформаційні і пов’язані з 
постачанням готової продукції. 

Збутова робота на підприємствах і в об’єднаннях нерозривно 
пов’язана з усією виробничо-господарською діяльністю і тому 
відділ збуту може успішно виконувати свої функціональні 
обов’язки тільки в тісному контакті з іншими управлінськими і 
виробничими підрозділами підприємства. 

Від планового (планово-виробничого) відділу працівники 
служби збуту отримують річні, квартальні і місячні плани 
виробництва, плани поставок продукції з кооперації, ціни на всю 
продукцію, яка підлягає виробництву і реалізації. Плановий відділ 
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сумісно з фінансовим, відділом праці і заробітної плати встановлює 
відділу збуту основні технічно-економічні показники його 
госпрозрахункової діяльності (якщо відділ збуту переведений на 
внутрішньовиробничий госпрозрахунок). У свою чергу відділ збуту 
направляє до планового відділу відомості про розподіл замовлень 
на протязі планового періоду, про договори постачання, що 
маються і про ті, які укладаються, вносять пропозиції з корегування 
виробничої програми у відповідності з замовленнями, які 
надходять, уточнює строки виконання окремих замовлень, надає 
звіти про результати виконання показників госпрозрахункової 
діяльності відділу. 

Від фінансового відділу служба отримує план реалізації 
готової продукції, сповіщення про відмовлення споживачів від 
сплати рахунків за відвантажену продукцію для прийняття 
відповідних заходів, а також нормативи запасів готової продукції. 
Служба збуту надає фінансовому відділу всю документацію на 
відвантажену продукцію споживачам для здійснення розрахунків з 
ними. 

У тісному контакті з юридичною службою підприємства 
укладаються і оформлюються господарські договори, 
розглядаються спірні питання в зв’язку з порушеннями договірних 
зобов’язань. 

Разом з технічним відділом уточнюються специфікації і 
замовлення, які отримуються від споживача, а від відділу 
технічного контролю надходить вся документація по належній 
відправленню продукції. 

За заявками служб збуту транспортний цех (відділ) надає 
транспорт, щоб вивезти готову продукцію, а також людей для 
навантаження і експедиторів для супроводу вантажів. 

Відділи головних спеціалістів направляють до служби збуту 
технічні умови на приймання від цехів, упаковку, зберігання, 
транспортування готової продукції, комплектувальні відомості і 
креслення тари для продукції. У свою чергу служба збуту сповіщає 
їх про особливі вимоги замовників до продукції, яка виробляється. 

У відповідності з наданими замовленнями служба збуту 
отримує у відділі матеріально-технічного постачання пакувальні та 
інші допоміжні матеріали, канцелярські матеріали, канцелярські 
приладдя, а в тарному цеху (ділянці) – необхідну загальну і 
спеціальну тару. 
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9.5. Організація комерційної діяльності з збуту готової продукції 

 
Служби збуту у своїй роботі керуються діючим 

законодавством, Положенням про постачання продукції 
виробничо-технічного призначення та іншими нормативними 
актами, які регулюють взаємовідношення господарських зв’язків з 
постачання продукції, положеннями про відділ збуту готової 
продукції та інших структурних служб збуту, паспортом 
(стандартом) підприємства. 

Основними завданнями служби збуту підприємства 
(об’єднання) є: а) забезпечення сучасної та комплектної реалізації 
продукції у відповідності з договорами і замовленнями, постачання 
якісної продукції; б) вивчення попиту замовників та їх вимог до 
номенклатури і якості продукції; в) формування ринку збуту, 
пакету замовлень з продукції держзамовлення і оптової торгівлі, 
своєчасне і ефективне завантаження потужностей замовленнями на 
продукцію, яку виробляють у відповідності з профілем 
(спеціалізацією) підприємства; г) підвищення ефективності 
збутової роботи шляхом прискорення оберненості обігових витрат 
за рахунок рівномірного постачання продукції, зниження витрат зі 
збуту та збільшенню продуктивності праці; д) своєчасне 
оформлення документації для отправлення готової продукції; е) 
удосконалення організаційної структури служби збуту і форм її 
роботи на основі застосування математичних методів і ЕОМ. 

Повне виконання зобов'язань, які походять з договору, по 
кількості, номенклатурі (асортименту), строкам, якості продукції, а 
також всебічне підвищення ефективності збутової діяльності – 
головне завдання підприємств і об’єднань, які переведені на повний 
господарський розрахунок і самофінансування. 

Щоб вирішити її, служба збуту підприємств насамперед 
виявляє поточний і потенційний попит на продукцію, яка 
виготовляється з тим, щоб забезпечити необхідну рентабельність 
виробництва і найліпше використання виробничих потужностей. З 
цією метою вона організує своєчасне отримання специфікованих 
замовлень від споживачів, постачально-збутових органів та інших 
організацій, аналізує і звіряє отримані замовлення з розробленими 
підприємством виробничим планом. На основі проведених і 
уточнених замовлень служба збуту розробляє плани 
асортиментного постачання, в яких загальний обсяг випуску 
продукції деталізований за конкретними її різновидами з вказаним 
кількості і строків постачання конкретним утримувачем. 
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У відповідності з планом асортиментного постачання служба 
збуту сумісно з виробничими підрозділами підприємства 
складають місячні (квартальні) виробничі завдання в 
асортиментному розрізі, які є основою місячних графіків 
завантаження окремих виробничих ділянок. 

Формуючи пакет замовлень споживачів, вивчаючи їх вимоги 
до якості, асортименту, строкам та іншим специфічним умовам 
постачання продукції, служба збуту суттєво впливає на складання 
номенклатурного плану виробництва, сприяє розширенню 
асортименту, підвищенню якості і випуску нових видів продукції. 

Підприємства розробляють річні плани виробництва 
виходячи з контрольних цифр, показників п'ятирічного плану, 
економічних нормативів і лімітів, державних замовлень і замовлень 
споживачів. Тому найважливішою функцією служби збуту є 
встановлення договірних відношень з постачання продукції в 
порядку оптової торгівлі і за наданими лімітами (фондам) і 
контроль за виконанням договірних зобов'язань. Приймаючі участь 
сумісно з юридичною службою з укладання договорів, служба 
збуту уточнює кількість, асортимент, якість, комплектність, строки 
постачання продукції та інші умови. Працівники служб збуту на 
основі на основі оперативних планів виробництва складають 
календарні графіки постачання продукції, ведуть повсякденний 
контроль за ходом надходжень продукції з виробничих цехів на 
склад, оформляють документи на її відвантаження (відпуск) 
отримувача, ведуть облік виконання замовлень споживачів сумісно 
з зацікавленими службами підприємства, розглядають рекламації 
споживачів, реалізують іншим підприємствам і організаціям 
продукцію, яка не забезпечена замовленнями, або ту, від якої 
відмовилися замовники. 

В функціональні обов'язки служби збуту входять також 
планування і організація роботи складів готової продукції та 
тарного господарства, планування найбільш ефективного 
використання складського обладнання і площин, механізація 
складського господарства і т.д. Продукція, яка надходить на склад, 
сортується, комплектується, маркірується, упаковується та 
підготовлюється до отправлення в кількостях і строках, які 
передбачені договорами і замовленнями. Для організації 
відвантаження продукції споживачам складаються замовлення на 
залізничні вагони, автомашини, своєчасно оформляються 
відвантажувальні, розрахункові і платіжні документи; транспортній 
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службі подаються замовлення на необхідний внутрізаводський 
транспорт і навантажувально-розвантажувальні засоби. 

Служба збуту здійснює заходи з розширення складських 
площин, механізації і автоматизації навантажувально-
розвантажувальних і складських робіт, розробляє схеми 
розміщення готової продукції на складах, контролює правильність 
складування і дотримання технічних умов зберігання готових 
виробів, формує плани проведення ремонтів складів, обладнання і 
організовує їх виконання. 

Служба збуту розробляє показники госпрозрахункової 
діяльності власних підрозділів, складає звітність, контролює 
правильність товаро-транспортної документації, своєчасність 
сплати рахунків за відвантажену продукцію, готує рахунки і 
оформлює розрахунки зі споживачами. 

Працівники служби збуту приймають участь у промислово-
торгівельних ярмарках, організують роботу фірмових магазинів, 
слідкують за станом збутових запасів, не допускаючи створення 
понаднормативних залишків готової продукції на складах. 

Велика увага приділяється аналізу виконання завдань з 
постачання важливих видів продукції і плану. 
 

9.6. Управління збутом готової продукції 

 
Концепція містить основні рішення з управління 

організацією збуту. Концепція встановлює напрямок, перелік і 
рамки оперативних і тактичних заходів. За допомогою 
концептуального планування намічують шляхи, які визначають 
успіх або невдачу організації або проекту. Концепція управління 
збутом містить у собі наступні структурні елементи: 

- сфера збутової діяльності; 
- мета (основна мета, головна мета); 
- стратегія збутової діяльності; 
- система збуту; 
- принципова настанова за зразком (стилю) дій. 
Концепція є "провідною низкою" в діяльності підприємства, 

вона повинна забезпечити єдність і узгодженість роботи всіх його 
підрозділів. 

Вихідним пунктом для визначення сфери діяльності 
організації є програма збуту її продукції (послуг). Програма 
обкреслює коло потенційних покупців, місцезнаходження яких, у 
свою чергу, визначає потенційну область збуту. 



 

 191�  

Для ефективної роботи збутової структури підприємства 
важливо чітко і детальніше обкреслити коло покупців, які 
обслуговуються (цільову групу). Якщо цього не зробити, то може 
виникнути небезпека, що збут не буде відповідати виробничій 
програмі підприємства. 

Завдяки встановленню сфери збутової діяльності, в якій 
збирається оперувати підприємство, зрештою визначається його 
потенціал збуту і приймається рішення про локальний, 
регіональний, національний або міжнародний масштаби збуту. 
Розмір сфери збуту визначають не тільки з точки зору її масштабів, 
але і для виконання визначених розрахунків. Із зростанням її 
розмірів підвищується віддаленість покупців, а разом з цим 
збільшуються й витрати з функціонуванню збутової структури. Це 
відноситься як до роботи з покупцями, так і до служб діагностики і 
сервісу. 

Дослідженість формування програми збуту продукції 
підприємства зображена на рис.10. 

При визначенні сфери збуту в принципі бажано виділити в 
якості її ядра ту ділову область, яка має гарні перспективи в 
відношенні обсягу продажу та його зростання. При цьому перш за 
все потрібно перевірити, наскільки ця область є прибутковою. 
Значну роль при визначенні сфери діяльності, особливо при її 
уточненні і розширенні, грають показники продажу. 

В рамках ділового контакту з покупцями показники продажу 
дозволяють визначити: 

- яким потенціалом збуту і комерційного успіху мають в 
розпорядженні окремі ділові області; 

- яка ділова область за профілем наявного попиту 
особливо добре відповідає виробничим можливостям 
підприємства, а в яких областях такої відповідності 
немає; 

- де конкретно відкриваються нові перспективні сфери 
збуту. 

На основі аналізу сфери діяльності збутової діяльності 
формуються важливі висновки про доцільних розмірах, структурі 
та рівні кваліфікації організації збуту. У принципі з зростанням 
обсягу програм збуту, коло покупців і сфери збуту збільшується і 
розмір необхідної організаційної структури збуту. 

Цілі збуту. Концептуальною метою збуту є реалізація 
довгострокових рішень, які визначаються цілями стратегічної 
політики і планів підприємства в цілому (наприклад, рівень 
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рентабельності, розміри і підприємницький профіль підприємства і 
т.д.) 

Стратегічна ціль підприємства полягає в тому, щоб в рамках 
розробляємих і реалізуємих планів за можливістю найліпшим 
чином використовувати потенціал збуту і комерційного успіху, 
яким характеризується обрана ділова сфера. При цьому головною 
метою є досягнення відповідної рентабельності, без якої не може 
бути гарантовано майбутнє підприємство. Нарешті, всі рішення 
бажано перевірити на практиці, щоб визначити, як вони впливають 
на рівень рентабельності, хоча б з точки зору виявлення загальної 
тенденції. 

Мірою повноти використання потенціалу збуту, яку має у 
розпорядженні ділова сфера, є частка ринку. Ця величина кількісно 
описує позицію на ринку, яку займає підприємство, і виражається 
через показники обсягу продажу. 

Доля ринку – вирішальний показник при оцінюванні 
позицій будь-якого підприємства на ринку. Частка ринку не тільки 
дозволяє визначити, в якій мірі підприємству вдалося завоювати 
для себе потенціал збуту. За суттю справи, це фактор, який 
додатково підвищує його конкурентоспроможність й тим самим 
укріпляючи для успіхів у майбутньому. 

Чим більша частка ринку, тим більшими можливостями 
володіє підприємство, щоб: 

- використовувати зниження цін і дякуючи цьому досягти 
цінових переваг у конкурентній політиці; 

- досягти панування на ринку; 
- підвищити свій престиж в очах покупців (імідж 

підприємства). 
Цілком розуміло, що підприємства, які професійно 

управляються інтенсивно працюють над тим, щоб підвисити свою 
частку на ринку і за можливістю зайняти на ньому пануючої 
позиції. Тому, щоб оставатися конкурентоспроможним, кожне 
підприємство повинно прагнути забезпечити себе хоча б 
мінімально необхідну для даного ринку частку. 

Іншими важливими показниками ступіні присутності 
підприємства на ринку є: охоплювання покупців і квота закупівлі 
товару одним покупцем. 

Стратегія збуту. Стратегія описує принципову модель дій, яка 
обирається для того, щоб досягти поставлених цілей. Для формування 
стратегії збуту вирішальне значення має те, з допомогою яких 
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конкурентних переваг підприємство бажає зайняти позиції на ринку і 
створювати власний діловий імідж. 

У самому загальному вигляді конкурентна перевага може 
заключатися у перевазі при виконанні будь-якої дії по відношенню до 
покупця або у зниженій ціні реалізації. Для створення переваг 
використовуються наступні можливості: 

- ділові (ділова ефективність пропозиції з продажу товару); 
- психологічні – позитивні переживання клієнта (покупця), яке 

викликається привабливою з його точки зору пропозицією; 
- економічні (ціна продажу, низькі експлуатаційні витрати); 
- пов’язані з місцем (місцезнаходженням) – просування товару 

безпосередньо до споживача; 
- персональні – довіренні і стабільні між особисті контакти з 

покупцем (клієнтом). 
У відповідності з обраною стратегічною альтернативою 

насамперед розробляється комерційна пропозиція клієнту, а потім 
організовується збут. 

Стратегія переваг полягає в розробці виключно по рівню якості 
(переваг) комерційної пропозиції клієнту, при одночасному забезпеченні 
відповідності цієї пропозиції профілю діяльності збутової організації 
(структурного підрозділу підприємству). Переваги можуть заключатися 
також і в самому процесі збуту (велика ефективність процесу 
просування товару, інтенсивна консультація покупця). 

При використанні стратегії зниження продажних цін вся 
збутова діяльність підприємства – починаючи з етапу формування 
комерційної пропозиції – знаходиться в умовах обмеження за рівнем 
ціни. У відповідності з цим і вибір системи збуту повинен проісходити 
головним чином з точки зору зниження витрат обігу. 

Методи збуту. На ґрунті обраної стратегії збуту повинні бути 
встановлені методи збуту. Методи збуту описують, якими повинні бути 
способи роботи на ринку ("обробки ринку"). Для цього потрібно 
вирішити: 

Які обрати системи збуту (прямий або непрямий збут)? 
Які застосовувати форми і інструменти збуту? 
Наскільки інтенсивною повинна бути підтримка збуту за 

допомогою реклами? 
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При розробці методів збуту необхідно враховувати 
співвідношення результативності і витрат зі збуту, які знаходяться 
у визначеній граничній кореляції між собою, тобто при досягненні  
визначеної величини додаткові витрати зі збуту не приносять 
відповідної видач. 

Управління збутом повинно стимулювати, спонукати 
продавця застосовувати такий стиль продажу, який сприяв би 
укріпленню контактів з клієнтом і знаходився у згоді зі стратегією 
збуту. 

Збут продукції є посередницькою ланкою між її 
виробництвом, розподілом і споживанням. В результаті збуту 
підприємство добуває підприємницький прибуток.  

Основні функції збуту можливо об’єднати до трьох груп: 
- функції планування; 
- функції організації; 
- функції контролю і регулювання. 
У свою чергу функції планування включають: 
- розробку перспективних і оперативних планів продажу; 
- аналіз і оцінку кон’юнктури ринку; 
- формування асортиментного плану виробництва з 

замовлень покупців; 
- вибір каналів розподілу і товаро руху; 
- планування рекламних кампаній і розробку заходів зі 

стимулювання збуту; 
- складання кошторисів-витрат зі збуту та їх оптимізація. 
Серед функції організації збуту необхідно виділити 

наступне: 
- організацію складського і тарного господарства для 

готової продукції; 
- організацію продажу і доставку продукції споживачам; 
- організацію передпродажного і після продажного 

обслуговування споживачів; 
- організацію каналів товаро руху і розподільчих мереж; 
- організацію проведення рекламних кампаній і заходів зі 

стимулювання збуту; 
- організацію підготовки торгового персоналу і 

управління діяльністю торгових представництв; 
- організацію взаємодії всіх підрозділів підприємства для 

досягнення мети збуту. 
До сукупності функції збутового контролю і регулювання 

ми відносним: 



 

 196�  

- оцінку результатів збутової діяльності; 
- контроль за виконанням планів збуту; 
- оперативне регулювання збутової діяльності 

підприємства з урахуванням впливу зовнішніх і 
внутрішніх несприятливих факторів; 

- оцінку і стимулювання діяльності збутового апарату; 
- статистичний бухгалтерський і оперативний облік 

збутової діяльності. 
Всю різноманітність збутових функцій підприємства важко 

перерахувати. Крім того, необхідно враховувати особливості їх 
реалізації кожним товаровиробником, що багато в чому 
визначається такими факторами як: 

- номенклатура і масштаби виробництва; 
- кількість і географія споживачів; 
- чисельність та інтенсивність каналів розподілу; 
- характер і форми організації каналів товаро руху; 
- імідж товаровиробника та його торгівельної мережі і т.д. 
Організаційна структура відділу збуту підприємства 

залежить від обсягів збутової діяльності, виду, характеру 
відвантаженої продукції й цілого ряду інших особливостей. 
Найбільш розповсюдженою формою структурного побудування 
відділів збуту є функціональна. При цьому, якщо підприємство 
виробляє широкий асортимент продукції, відділ збуту 
доповнюється групами з контролю за виконанням плану 
постачання окремих її видів. При найбільшому обсязі збутової 
діяльності замість відділу збуту на підприємстві може 
функціонувати фінансово-збутовий відділ. 

На невеликих підприємствах, де обсяги діяльності з 
матеріально-технічного постачання і збуту невеликі, можуть бути 
організовані єдині постачально-збутові відділи (рис.11). 

За своїм змістом оперативну роботу зі збуту продукції 
можна умовно розподілити на дві частини: оперативне планування 
і безпосередньо оперативна робота. Зміст першої частини 
зводиться до уточнення та деталізації раніш розроблених планів 
постачання, розробці календарних завдань з постачання, 
плануванню відвантаження, узгодженню з отримувача конкретних 
строків відвантаження продукції і на підставі цього складання 
календарних графіків постачання. 
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Рис.11. Структура управління відділом МТП і збуту 

 
Друга частина оперативно-збутової роботи за своїм змістом 

ширше і включає: контроль за ходом надходження продукції з 
виробництва, її приймання, підготовку і відправку споживачам. 
Сюди також входить уточнення деяких умов відпуску або 
відвантаження продукції, забезпечення транспортними засобами, 
постійний зв′язок із споживачами, контроль за ходом постачання, 
надання своєчасної звітності про хід виконання планів постачання. 

Облік і звітність охоплює всі стадії руху готової продукції: 
вихід її з виробництва, знаходження на складі та надходження 
споживачу. 

В даний час на підприємствах все ширше впроваджуються 
комп'ютеризовані ІСС. Перед введенням у дію електронної системи 
обробки даних в роботі ІСС найчастіше використовувались списки, 
масиви даних. Формуляри звітів та інші записи. Внаслідок цього 
багато важливих даних не фіксувалось або були неактуальні. 

Значна частина російських підприємств перебудовує свої 
ІСС на методи з використанням ЕОМ, що, серед іншого, суттєво 
поліпшує здібність їх функціонування і значно знижує витрати на 
управління. Звичайно, перехід до комп'ютеризованих 
інвестиційних витрат, додатковим навчанням персоналу.
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9.7. Організація інформаційної роботи, сервісу  

та реклами продукції, яка виробляється 

 
В умовах оптової торгівлі засобами виробництва, коли 

підприємства самостійно виходять на ринок, зростає роль 
інформаційної і рекламної діяльності. Підприємство все більш 
потребує в інформації про продукцію, її виробників, 
постачальниках, умовах придбання, якісних характеристиках і 
цінах. Така інформація надається як самими підприємствами-
виробниками, так і органами ММР СРСР, зокрема, його 
комерційними центрами та іншими посередницькими 
організаціями. 

Інформування споживачів про продукцію, яка виробляється 
в нашій країні, здійснюється шляхом розробки загальносоюзного 
класифікатора продукції, спеціальних довідників про номенклатуру 
продукції, яка централізовано розподіляється різними органами 
управління, переліку продукції, яка реалізується постачально-
збутовими організаціями в порядку оптової торгівлі, а також 
шляхом видання стандартів, прейскурантів цін та інших 
аналогічних документів. Важливу роль в даній області відіграє 
Всесоюзний центр комерційної інформації ММР СРСР, який 
створив загальносоюзний банк даних про постачальників і 
номенклатурі продукції, яка реалізується в порядку оптової 
торгівлі. Промислові підприємства випускають проспекти з 
фотографіями, характеристиками власної продукції та вказаннями 
області їх застосування. 

Однак інформація, яка отримується споживачами про 
продукцію, не є вичерпною. Практично відсутні дані про умови її 
придбання і перспективах виробництва. Підприємства слабо 
інформовані про нові види продукції, виробництві її в інших 
країнах, кон'юнктурі світового ринку і плануємих обсягів імпорту. 
Це ускладнює роботу споживачів з планування забезпечення 
виробництва необхідними ресурсами, в тому числі і новими 
прогресивними виробами і матеріалами, що стримує науково-
технічний прогрес. 

Підприємства-виробники зацікавлені не тільки у створенні 
гарно організованій системі інформації про товари, які 
випускаються, але і в їх рекламуванні. Реклама являє собою 
передачу таких повідомлень про продукцію, які спонукають 
споживачів до її придбання. Роль її буде зростати за мірою 
становлення ринку засобів виробництва, усунення монополії і 
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диктата виробників та розширення економічного змагання між 
ними за найбільш повне задоволення попиту споживачів. 

Реклама є ефективним засобом впливу на споживачів, 
якщо вона містить нову інформацію про товари, які пропонуються, 
підкреслює ті їх властивості, які можна не помітити при першому 
ознайомленні, показує переваги порівняно з раніш випущеною і 
аналогічною продукцією інших виробників. При цьому дуже 
важливо визвати у споживачів довіру до цієї інформації. Для цього, 
рекламуючи позитивні сторони продукції, яка виробляється, не 
можна умовчувати про її недоліки. Не слід посилено рекламувати 
продукцію, яку виробник не може у близькому майбутньому дати 
на ринок у достатній кількості. Потрібно сформувати у споживачів 
думку про надійність постачальника, що особливо важливо в 
сучасних умовах, коли часто мають місце зриви. Стимулююче 
впливає інформація про гарантійні строки і сервіс. Реклама 
використовується не тільки для безпосереднього стимулювання 
збуту продукції, але і створення репутації виробника, що, за 
кінцевим рахунком, також сприятливо впливає на збільшення 
обсягів її продажу. 

Найбільш розповсюдженими способами рекламування 
продукції є: 

- розміщення рекламних оголошень у газетах і журналах, 
особливо широко для даних цілей використовуються 
сторінки загальносоюзного науково-виробничого 
журналу "Матеріально-технічне постачання" і 
періодичні видання центральних органів постачання і 
збуту союзних республік; 

- організація рекламних радіо- і телепередач, створення 
кінофільмів і слайд-фільмів про нові види продукції; 

- випуск проспектів, каталогів, буклетів, плакатів, 
календарів та іншої печатної продукції, в якій 
розміщуються рекламні оголошення; 

- написи та рисунки на зовнішній поверхні транспортних 
засобів; 

- оформлення вітрин салонів-магазинів оптової торгівлі та 
фірмових магазинів виробників; 

- проведення виставок-продажу нових видів продукції, 
ярмарок і аукціонів, на яких демонструються зразки 
виробів; 

- спонсорство спортивних, культурних та інших 
видовищних заходів, які сприяють підвищенню 
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репутації виробника і дозволяють рекламувати 
продукцію під час їх проведення. 

Недостатньо високий рівень розвитку ринкових відносин 
призвело до того, що підприємства по виробництву продукції 
виробничо-технічного призначення недостатньо приділяють уваги 
рекламі. Більш широко подана ця діяльність на підприємствах, які 
випускають товари народного споживання. У майбутньому 
доцільно створювати на всіх промислових підприємствах 
спеціальні підрозділи з реклами продукції, яка випускається. 
Досвід закордонних фірм свідчить, що витрати на рекламу складає 
від 5 до 20% за співвідношення до обсягу продукції, що 
реалізується. 

Одним з важливих аспектів діяльності підприємств-
виробників з укріплення власного положення на ринку, 
розширенню кола споживачів продукції, яка випускається, є 
організація на високому рівні сервісу. Під сервісом розуміють 
комплекс послуг, які надаються виробниками або посередницькими 
організаціями покупцям продукції, які дозволяють підтримувати 
високу працездатність машин, обладнання та виробів в продовж 
всього періоду їх експлуатації. 

Багато покупців при обиранні виробу цікавляться не 
стільки продажною ціною, скільки "ціною споживання", тобто 
витратами, які пов’язані з експлуатацією. Чим менше проблем 
виникає у споживачів в процесі використання куплених виробів, 
тим вище попит на них. 

Підприємства, які приділяють потрібну увагу сервісу, 
надають цілий ряд послуг споживачам ще до здійснення ними 
покупки. Це має місце за продажу складних видів машин і 
обладнання, наприклад електронно-обчислювальної техніки. Їх 
встановлення, регулювання і приведення до робочого стану 
здійснюється представниками виробника на місці експлуатації 
виробів. Після цього здійснюється сплата поставленої продукції. 
Комплекс подібних послуг називають перед продажним сервісом. 

Після продажний сервіс поділяють на гарантійний і 
післягарантійний. В даний час отримав найбільший розвиток 
гарантійний сервіс (ремонт). ГОСТами, технічними умовами або 
договорами між виробниками і споживачами встановлюється 
гарантійний строк або гарантійне напрацювання. Це означає, що 
виробник гарантує до визначеної межі (строку) бездоганну роботу 
виробу при дотриманні споживачем інструкцій з його експлуатації. 
У випадку виходу виробу з ладу виробник зобов’язаний 
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безкоштовно відремонтувати його або замінити новим. 
Післягарантійний ремонт здійснюють, як правило, споживачі 
власними силами або з залученням інших організацій. Завданням 
виробників є забезпечення їх запасними частинами. Потреба в них 
визначається виходячи з строку служби деталей і кількості 
експлуатуємих машин і обладнання. Виробник передбачає 
виробництво і постачання запасних частин й після зняття виробу з 
виробництва в продовж 10 й більш років. Витрати, які пов’язані з 
придбанням запасних частин і здійсненням післягарантійного 
ремонту, відшкодовуються споживачами. 

Одною з найбільш прогресивною формою організації 
гарантійного і післягарантійного ремонтів є фірмове 
обслуговування споживачів самими виробниками. З цією метою 
підприємства-виробники створюють власну розгалужену мережу 
пунктів з технічного обслуговування споживачів. Дані пункти 
здійснюють не тільки ремонт, але й цілий комплекс 
профілактичних заходів, а також монтаж, налагодження, 
регулювання, пуск, технічне обслуговування, консультації та 
підготовку спеціалістів з експлуатації виробу та інше. В нашій 
країні фірмове обслуговування здійснюють підприємства, які 
виробляють легкові автомобілі, радіотехнічну апаратуру, 
телевізійну техніку та деякі інші види продукції. Високоякісне 
фірмове обслуговування виробів подовжує строк їх експлуатації, 
різко понижує витрати споживачів на ці цілі. 

Добре організований сервіс має першочергове значення 
для створення високого престижу виробника. Крім того, 
працівники сервісу, знаходячись у постійному контакті зі 
споживачем, отримують можливість добре вивчити їх попит, 
узнати найбільш уразливі місця кожного виробу. Інформація та 
пропозиції працівників служби сервісу є найбільш важливим 
джерелом ідей з удосконалення старих і випуску нових видів 
продукції. Добрий сервіс є іще і важливою статтею прибутку, так 
як витрачені на нього кошти, як показує досвід багатьох 
закордонних фірм, дають прибуток приблизно вдвічі більше, ніж 
якщо би вони були використані на виробництві продукції. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Обґрунтуйте економічну роль збуту продукції. 
2. Обґрунтуйте, у чому полягає сутність збутової політики 

підприємства. 
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3. Охарактеризуйте взаємозв’язок маркетингу і збуту в 
сучасних умовах. 

4. Обґрунтуйте якім чином формується ринок збуту 
продукції. 

5. Охарактеризуйте організаційну структуру служби збуту на 
підприємстві. 

6. Поясніть, у чому полягають особистості централізованості 
і децентралізованості організації збуту продукції на 
підприємстві. 

7. Що є важливим в організації комерційної діяльності по 
збуту готової продукції на підприємстві. 

8. Охарактеризуйте особливості управління збутом готової 
продукції. 

9. Що є характерним для організації інформаційної роботи і 
реклами виготовленої продукції. 
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РОЗДІЛ 10 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  
ЗАСОБАМИ ВИРОБНИЦТВА 

 
10.1. Сутність, зміст і економічні переваги оптової 

торгівлі засобами виробництва 

10.2. Основні принципи і функції оптової торгівлі 

засобами виробництва 

10.3. Організаційно-економічні умови і проблеми розвитку 

оптової торгівлі засобами виробництва 

 
 

10.1. Сутність, зміст і економічні переваги  

оптової торгівлі засобами виробництва 

 
Однією з центральних проблем ринкової економіки є 

формування ринку засобів виробництва, перехід від 
централізованого розподілу матеріальних ресурсів до оптової 
торгівлі.  

Метою цього переходу є утворення реальних передумов 
активного впливу ринку засобів виробництва на їх виробників і 
споживачів, забезпечення динамічної відповідності між попитом і 
пропозицією, надання підприємствам можливості придбати 
матеріальні ресурси відповідно до їх платоспроможного попиту,  
реалізувати виготовлену ними продукцію, спираючись на стратегію 
і тактику своєї діяльності, закони і норми ринкового товарного 
обігу. 

Перехід до прямих господарських зв’язків між 
постачальниками і споживачами, з одного боку, ринковими 
взаємовідносинами між споживачем і постачально-збутовою 
організацією, з іншого, дозволяє посилити динамічність 
постачально-збутової діяльності підприємства. Організація 
ринкових взаємовідносин у процесі реалізації засобів виробництва 
отримала назву оптової торгівлі. Її основний зміст складає 
використання найбільш гнучких методів реалізації, які ззовні 
наближаються до методів торгівлі предметами споживання. Це 
магістральний напрямок в розбудові матеріально-технічного 
забезпечення підприємства. 

Оптова торгівля повинна бути представлена у вигляді 
економічних відносин, які виникають між продавцями і покупцями 
у сфері товарного обігу з приводу вільної купівлі-продажу 
продукції виробничо-технічного призначення з метою подальшої її 
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переробки або перепродажу. За своїм змістом оптова торгівля 
принципово відрізняється від матеріально-технічного забезпечення, 
і ключовим у ній є здійснення акта купівлі-продажу, а не 
забезпечення, поставка тощо. 

Значення системи оптової торгівлі полягає в тому, що оптова 
торгівля займається закупівлею, а також продажем великих партій 
товарів і послуг тим, хто придбав їх з метою подальшого 
перепродажу (роздрібна торгівля) або професійного використання 
(підприємства, організації – споживачі). Необхідність звернення 
фірм-виробників до послуг як оптової, так і роздрібної торгівлі 
пояснюється такими обставинами. 

По-перше, могутні виробники, передаючи збут своєї 
продукції оптовику, мають можливість зосередити увагу на 
виробництві, створенні нових товарів. 

По-друге, меншому за своїми масштабами виробнику з 
обмеженими фінансовими можливостями далеко не завжди під 
силу займатися організацією прямого продажу. 

По-третє, оптовику набагато простіше мати справу з 
більшістю споживачів, з якими вже налагоджені тісні зв’язки, йому 
також простіше виходити на нові ринки, маючи в своєму 
розпорядженні відповідний персонал, складське і транспортне 
господарство. 

По-четверте, з оптовиком краще працювати і роздрібній 
торгівлі, яка має відносини не з багатьма виробниками, а тільки з 
декількома оптовиками, полегшуючи цим для себе процес підбору 
відповідного асортименту товарів. 

По-п'яте, оптовик нерідко спеціалізується на визначених 
товарних групах, галузях, сферах використання продукту. 

По-шосте, під контролем оптовика, яка правило, знаходиться 
той район, де сконцентроване промислове виробництво, що, в свою 
чергу, створює відчутні переваги, у відношенні товаро руху, перш 
за все продукції виробничого призначення. Внаслідок цього канали 
збуту продукції виробничого призначення мають свої характерні 
риси, тобто: роздрібна торгівля, звичайно, не використовується, 
діють прямі канали; кількість договорів менша, а обсяг замовлень 
більший; особливих масштабів досягає продаж за специфікаціями; 
незалежні учасники каналів збуту більш кваліфіковані; може 
знадобиться груповий продаж; учасники каналу спеціалізуються 
тільки на товарах промислового призначення; може знадобиться 
скоріше оренда, ніж продаж. 
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Отже, і споживачам, і роздрібній торгівлі у більшості 
випадків, природно, вигідно звертатися до надійного, з гарною 
репутацією оптовика. 

Таким чином, оптову торгівлю необхідно роздивлятися і 
використовувати як засіб, який сприяє підсиленню впливу 
споживача на виробника, який дозволяє добиватися необхідної 
відповідності між попитом і пропозицією, подолати дефіцит 
матеріальних ресурсів, значною мірою за рахунок нормалізації 
запасів товаро-матеріальних цінностей. Вона повинна надати 
підприємствам можливість у межах фінансових ресурсів, які є в їх 
розпорядженні, придбавати все необхідне для задоволення 
поточних виробничо-експлуатаційних потреб і подальшого 
розвитку виробництва. 

Основною формою оптової торгівлі стає вільна купівля-
продаж за прямими договорами між підприємствами, а також між 
ними і постачально-збутовими організаціями. Органи постачання 
повинні стати організаціями, які здійснюють збут промислової 
продукції у порядку вільної купівлі-продажу засобів виробництва і 
надання підприємствам усіх необхідних послуг по придбанню ними 
сировини, матеріалів і обладнання. 

Оптова і дрібнооптова торгівля здійснюється по наступних 
основних каналах: 

- реалізація продукції підприємствами-постачальниками 
підприємствам-споживачам на основі прямих 
господарських зв’язків; 

- відпуск з підприємств по оптовій торгівлі постачально-
збутових організацій; 

- продаж промислових виробів через дрібнооптові 
магазини; 

- реалізація надлишкових матеріалів і обладнання на 
промислових ярмарках, які періодично організовуються. 

Методи оптової торгівлі різноманітні. 
Для задоволення потреб підприємств і організацій в 

поставках товарів дрібними партіями і поштучно доцільне 
створення на діючих підприємствах по оптовій торгівлі під 
сортувальних і дрібнооптових складів. Вони повинні мати 
демонстраційні павільйони, торгові зали, стенди для виставки, 
рекламування товарних зразків тощо. 

Належне місце знаходить торгівля предметами виробничо-
технічного призначення через дрібнооптові магазини, а також 
реалізація запасів цінностей через промислові ярмарки, які 
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періодично проводяться, а також на комісійних началах (комісійна 
торгівля). 

Оптова торгівля має суттєві економічні переваги порівняно з 
іншими формами матеріально-технічного забезпечення. 

Через оптову торгівлю підприємства і організації мають 
можливість придбавати матеріально-технічні ресурси в найкоротші 
терміни і в потрібній кількості, без яких-небудь фондів, лімітів, за 
прямими договорами. 

Оптова торгівля дозволяє спростити систему замовлень і 
продажу продукції, тобто звільняє підприємство від трудомісткої і 
громіздкої праці по попередньому складанню замовлень, а також 
захисту їх у багато чисельних інстанціях. 

При оптовій торгівлі поліпшується також і якість 
обслуговування споживачів, так як вона проводиться, як правило, 
на основі заключення двосторонніх договірних зобов'язань з 
матеріальною відповідальністю за їх своєчасне і якісне виконання. 

 
10.2. Основні принципи і функції оптової торгівлі засобами 

виробництва 

 

Оптова торгівля являє собою економічні відносини, що 
виникають між продавцями і покупцями у сфері товарного обігу з 
приводу вільної купівлі-продажу продукції виробничо-технічного 
призначення з метою подальшої її переробки або перепродажу. За 
своїм змістом оптова торгівля принципово відрізняється від 
матеріально-технічного забезпечення. Ключовим у ній є здійснення 
акта купівлі-продажу, а не забезпечення, поставка, одержання 
тощо. 

Оптова торгівля являє собою форму забезпечення 
споживачів матеріальними ресурсами без лімітів (фондів) і 
здійснюється безпосередньо підприємствами-виробниками або 
органами матеріально-технічного постачання на основі прямих 
замовлень, які подаються підприємствами-споживачами до цих 
органів. 

Оптова торгівля засобами виробництва в умовах ринкових 
відносин має базуватися на таких організаційно-економічних 
принципах. 

Використання закономірностей товарного виробництва і 

товаро-грошових відносин. Цей принцип передбачає створення 
умов з виробництва продукції відокремленими виробниками та 
реалізації її у будь-яких кількостях і будь-якому покупцеві на їх 
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розсуд та за цінами, які складаються залежно від співвідношення 
попиту та пропозиції. 

Господарська самостійність та економічна 

відповідальність у купівлі-продажу засобів виробництва. 
Господарська самостійність повинна полягати у свободі 
підприємств і сприяти плануванню та здійсненню виробництва 
продукції самостійно або через торговельних представників. 
Підприємства повинні установлювати господарські зв'язки з 
продавцями матеріальних ресурсів та покупцями їх продукції, 
здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва і збут 
продукції, розпоряджатися своїми доходами та прибутками. 

Економічна відповідальність контрагентів ринкових 

відносин має встановлюватися шляхом укладання рівноправних і 
взаємовигідних договорів та погодження в них усіх умов реалізації 
продукції і матеріальної відповідальності за виконання договірних 
зобов'язань. 

Господарська самостійність та економічна відповідальність 
повинні забезпечуватися відповідними законодавчими актами і 
правовими нормативами, які закріплюють право власності 
підприємств та організацій на виробничі фонди і результати своєї 
діяльності. 

Досягнення та підтримка динамічної рівноваги між 

виробництвом продукції виробничо-технічного призначення та 

її пропозицією і платоспроможним попитом покупців. Проте 
нині при здійсненні заходів по розвитку оптової торгівлі найбільш 
часто як найважливішу умову вважають збалансованість попиту та 
пропозиції, під якою розуміють їх рівність. Але така рівність не 
гарантує безперервності виробництва та обігу, оскільки в окремі 
проміжки часу вона з ряду причин може порушуватися: в одних 
каналах обігу і пунктах споживання можуть створюватися значні 
запаси матеріальних ресурсів, а в інших – їх нестача. 

Динамічна рівновага попиту і пропозиції має досягатися 
кількома напрямками. По-перше, скороченням надлишкового 
попиту споживачів шляхом зниження матеріальності продукції, що 
виробляється, скороченням матеріальних затрат на одиницю 
національного доходу раціональним використанням матеріальних 
ресурсів. По-друге, забезпеченням у підприємств-виробників 
резерву виробничих потужностей, який дозволяє їм швидко 
розширити виробництво продукції у відповідності із зростаючим на 
неї попитом. По-третє, оптимізацією економічними методами 
структури сукупного запасу продукції виробничо-технічного 
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призначення та підвищенням частки збутових запасів готової 
продукції у підприємств-виробників і товарних запасів у 
торговельних посередників за рахунок відповідного зниження 
виробничих запасів у споживачів. Такий напрямок зміни структури 
сукупного запасу є фактором зниження його абсолютних розмірів і, 
таким чином, сприяє збільшенню активних ресурсів для 
забезпечення ринкового попиту. 

Наступним організаційно-економічним принципом є 
можливість вільного вибору контрагентів господарських зв′язків по 
купівлі-продажу засобів виробництва. Така можливість може бути 
реалізованою, по-перше, за наявності у народному господарстві 
багатьох підприємств-виробників відповідної продукції, виробничі 
потужності яких дозволяють забезпечити платоспроможний попит 
споживачів у необхідному обсязі і асортименті; по-друге, при 
ліквідації централізованого прикріплення споживачів до 
постачальників; по-третє, при розвинутих відносинах по 
здійсненню експортно-імпортних операцій. 

Наявність розвинутої інфраструктури оптової торгівлі 

засобами виробництва. Нею має бути мережа торговельних 
посередників з їх матеріально-технічною базою, яка забезпечує 
багато канальність купівлі-продажу продукції виробничо-
технічного призначення та її товарорух. Нині функціонують 
торговельно-посередницькі підприємства та організації, які раніше 
діяли, новостворені та ті, що розвиваються, серед них територіальні 
органи загальнодержавної системи матеріально-технічного 
постачання України, торговельні підприємства міністерств і 
відомств, фірмові магазини виробничих підприємств, 
зовнішньоторговельні організації, торговельні фірми, аукціони 
тощо. 

Наявність такої інфраструктури є необхідною умовою 
демонополізації сфери обігу: вона забезпечує можливість вибору 
підприємствами-виробниками і споживачами вигідних варіантів 
торговельного посередництва. Це ставить актуальне завдання по 
створенню раціональної мережі торговельного посередництва з 
високим організаційно-технічним рівнем розвитку. 

Державне регулювання процесів розвитку і 

функціонування оптової торгівлі засобами виробництва.  Воно 
полягає у прийнятті державою відповідного законодавства та у 
проведенні нею такої економічної та фінансово-кредитної політики, 
які сприяють реалізації розглянутих принципів і забезпечують: 
господарську самостійність суб'єктів оптової торгівлі; 
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демонополізацію сфер виробництва та обігу; встановлення меж 
торгівлі стратегічними видами матеріальних ресурсів; 
удосконалення галузевої структури виробництва і створення 
резерву виробничих потужностей у відповідності з вимогами 
ринку; розвиток інфраструктури оптової торгівлі; відсікання 
негативних дій суб'єктів ринку відносно своїх суперників. 

Основні функції, які призвана вирішувати оптова торгівля, 
слідуючи: 

- дає можливість виробникам збувати свої товари з 
мінімумом контактів зі споживачем; 

- розширює можливість навчання торговельного 
персоналу; 

- здійснює маркетингову та технічну підтримку 
виробника; 

- підбирає асортимент для своїх клієнтів, вивільняючи 
тим самим від зайвого клопоту; 

- закуповує товар великими партіями, забезпечуючи 
клієнтам економію коштів; 

- забезпечує матеріальну базу для зберігання та доставки 
товарів; 

- надає фінансову допомогу як виробникам, так і різним 
споживачам; 

- веде кредитну та бухгалтерську звітність; 
- вирішує проблеми повернення товарів та здійснює 

знижки на дефектну продукцію; 
- бере на себе ризик, відповідаючи за розкрадання, 

псування та застарілість запасів; 
- надає консультативні послуги з питань управління тощо. 
Таким чином, реалізація основних організаційно-

економічних принципів і функцій оптової торгівлі засобами 
виробництва дозволить підприємствам успішно функціонувати в 
умовах ринкової економіки. 

 
10.3. Організаційно-економічні умови і проблеми розвитку 

оптової торгівлі засобами виробництва 

 

Подальший розвиток оптової торгівлі засобами виробництва 
потребує вирішення наступних проблем: 

1. Подальшої організації і розширення мережі оптових 
магазинів. 



 

 210�  

2. Кількісного і асортиментного формування матеріальних 
ресурсів в оптовій торгівлі. 

3. Планування розподілу матеріальних ресурсів і 
господарської діяльності мережі. 

4. Встановлення спрощеного порядку відпуску продукції. 
5. Підготовка кадрів для роботи в оптових магазинах. 
При організації оптової торгівлі необхідно вирішувати 

слідуючи питання: 
1. Визначити перелік продукції, яка реалізовується шляхом 

оптової торгівлі. 
2. Визначити правове положення мережі магазинів оптової 

торгівлі. 
3. Винайти ефективні форми організації цієї мережі. 
4. Визначити структуру мережі і її географічну 

розміщення. 
Вельми важливе значення для організації оптової торгівлі 

має встановлення номенклатури матеріальних ресурсів, які будуть 
реалізовуватись через магазини оптової торгівлі. 

Складною проблемою розвитку оптової торгівлі є форма її 
організації. Чи повинна оптова торгівля бути відокремленою 
мережею, чи вона може бути організована у складі інших 
постачально-збутових органів. 

Мережа оптової торгівлі може складатись із самостійних 
відокремлених дрібнооптових організацій і підрозділів при 
постачально-збутових базах, складах. 

Для більш широкого впровадження оптової торгівлі в 
практику постачально-збутової діяльності необхідно розробити 
положення про оптову торгівлю, в якому слід передбачити 
завдання, функції, права, порядок роботи, взаємовідносини з 
споживачами. Головним принципом в організації оптової торгівлі є 
прояв широкої ініціативи, оперативності у вирішенні питань 
найшвидшого, повного і у потрібному асортименті забезпечення 
споживачів матеріальними ресурсами. 

Наступною проблемою оптової торгівлі є формування 
матеріальних ресурсів для продажу їх споживачам. Джерелами 
надходження ресурсів в мережу оптової торгівлі можуть бути такі: 

1. Децентралізовані заготівлі і мобілізація надлишкових 
ресурсів із запасів у споживачів. 

2. Організація виготовлення необхідних матеріалів 
відходів виробництва і регенерація матеріалів. 
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3. Фондові надходження матеріальних ресурсів, які 
розподіляються в централізованому порядку. 

Найважливішою проблемою розвитку оптової торгівлі є її 
планомірна організація. Планування оптової торгівлі охоплює 
широке коло питань: планування розподілу, планування запасів, 
планування обороту по завезенню і реалізації матеріальних 
ресурсів; планування багатьох госпрозрахункових показників. 

При оптовій торгівлі попит споживача необхідно 
обґрунтовувати не на попередньо складених замовленнях, а на 
аналізі відпуску матеріальних ресурсів у звітному періоді, на 
витрачанні і використанні цих матеріалів споживачами. 

Оптову торгівлю необхідно використовувати як засіб, який 
сприяє посиленню впливу споживача на виробника, дозволяє 
добитися необхідної відповідності між попитом і пропозицією, 
подолати дефіцит матеріальних ресурсів, значною мірою за 
рахунок реалізації запасів товаро-матеріальних цінностей. 

Вона повинна надати підприємству можливість у межах 
наявних в їх розпорядженні фінансових засобів придбати усе 
необхідне обладнання для задоволення виробничо-експлуатаційних 
потреб и подальшого розвитку виробництва. 

Оптова торгівля створює важливіші передумови для 
успішного здійснення економічної реформи і життєдіяльності 
підприємства в умовах повного госпрозрахунку і 
самофінансування. Основною її формою повинна стати вільна 
купівля-продаж за прямими договорами між підприємствами, а 
також між ними і постачально-збутовими організаціями. 

Оптова реалізація промислової продукції здійснюється, як 
правило, через підприємства по постачанню територіальних 
постачально-збутових організацій. Вона провадиться без фондів. 
Це означає, що споживач не повинен заздалегідь подавати 
замовлення на таку продукцію і очікувати її виділення 
центральними плановими і постачально-збутовими органами, а за 
наявності попереднього замовлення він має право повністю або 
частково від нього відмовитися. 

Таким чином, дрібнооптова торгівля відрізняється від 
централізованого фондового розподілення рядом суттєвих переваг, 
які полегшують роботу як органів постачання і збуту, так і 
постачальні служби промислових підприємств. 

Для задоволення потреб підприємств і організацій в 
поставках товарів дрібними партіями і поштучно доцільне 
створення на діючих підприємствах по оптовій торгівлі під 
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сортувальних і дрібнооптових складів. Вони повинні мати 
демонстраційні павільйони, торгові зали, стенди для виставки, 
рекламування товарних зразків. 

Характер і масштаби діяльності дрібнооптових магазинів 
визначаються перш за все забезпеченням їх товарними ресурсами. 
Частково вони формують свої ресурси за рахунок матеріалів, які 
передаються їм територіальними органами для реалізації 
споживачам. Однак важливе місце в їх товарному забезпеченні 
займає самостійне вишукування необхідних ресурсів шляхом 
вивчення попиту і встановлення прямих комерційних 
взаємовідносин з постачальниками продукції. 

Розвиток оптової торгівлі засобами виробництва и наявність 
нових форм обслуговування споживачів призвели до виникнення 
нового типу постачально-збутових організацій – дрібнооптових 
магазинів. Магазини дрібнооптової торгівлі стануть тією ланкою в 
системі матеріально-технічного забезпечення, как взяла на себе 
забезпечення споживачів дрібними партіями матеріалів самого 
широкого асортименту, необхідних для задоволення різноманітних 
виробничих потреб підприємств, організації як виробничої, так і 
невиробничої сфер. Вони виступають як дієвий апарат мобілізації 
внутрішніх ресурсів народного господарства і активізації товарного 
обігу. 

Дрібнооптові магазини функціонують у більшості випадків 
як самостійні госпрозрахункові підрозділи. Деякі з них знаходяться 
на балансі територіальних органів матеріально-технічного 
забезпечення. З точки зору структури магазини можуть бути 
спеціалізованими і універсальними. Спеціалізовані магазини, як 
правило, розташовані в крупних промислових центрах і займаються 
реалізацією вузької номенклатури однотипної продукції. Широке 
поширення отримали універсальні магазини, які реалізовують 
доволі широкий асортимент продукції виробничого призначення і 
розташовані у більшості випадків у дрібних і середніх містах. 

У роботі дрібнооптових магазинів велика увага приділяється 
своєчасному і об'єктивному інформуванню споживачів про 
наявність і якість наявних у продажу товарів, а також про їх 
очікуване надходження. З цією метою в торгових залах магазинів 
організовуються виставки матеріалів, приладів, обладнання. 

Розвивається також посилкова торгівля. Переваги її для 
іногородніх споживачів очевидні. Вона дозволяє отримувати 
товари в невеликих кількостях незалежно від транзитних норм. 
Особливо зручна пересилка інструментів, радіодеталей. 
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Розрізняють такі основні джерела надходження товарних 
ресурсів: 

- планова поставка з заводу-виробника; 
- отримання продукції з підприємств по оптовій торгівлі 

для її наступної реалізації споживачам; 
- децентралізовані заготівлі і закупівлі продукції; 
- матеріали і обладнання, які надаються підприємствам-

надлишкотримачам до реалізації на комісійних началах. 
Поступово загального значення в товарному забезпеченні 

дрібнооптових магазинів набуває їх постачання з планових джерел, 
більшу перевагу тут має встановлення прямих зв'язків магазинів з 
підприємствами-постачальниками, що включає додаткове 
перевезення вантажів на шляху і обумовлений цим ріст витрат 
обороту. 

Розвиток оптової торгівлі засобами виробництва 
здійснюється і через продаж товаро-матеріальних ресурсів 
фірмовими магазинами та іншими торговельними підприємствами. 

Як основний орган управління оптовою торгівлею фірмовий 
магазин може бути відкритий як у місті, де знаходиться 
підприємство-виробничу, так і в інших містах держави. 
Підприємство, яке здійснює фірмову торгівлю, може 
організовувати фірмове обслуговування своєї продукції і 
створювати для цього у фірмових магазинах відповідні підрозділи. 

Основними завданнями фірмового магазину є: 
- ефективний вплив на виробника з метою створення, 

поліпшення асортименту і підвищення якості продукції, 
що продається; 

- забезпечення високої культури обслуговування 
покупців; 

- реклама товарів. 
Для успішного вирішення цих завдань фірмовий магазин 

вивчає кон'юнктуру ринку за товарами своєї номенклатури: 
проводить анкетні опитування, виставки-продажі, виставки-огляди 
з вказаннями запланованого терміну випуску нових виробів і інші 
заходи; аналізує процес, реалізації продукції і складає кон′юнктурні 
огляди; здійснює облік пропозицій щодо поліпшення якості 
продукції і передає їх виробникам, бере участь в заходах по 
вивченню попиту, які проводить відповідна комерційна організація, 
надаючи необхідну інформацію. 

У цілому магазини спеціалізуються на реалізації окремих 
видів продукції. 
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Аналіз діючих структур управління і їх функціональних 
особливостей дозволяє виділити декілька способів організації 
оптової торгівлі засобами виробництва, у тому числі: 

- поставка продукції за прямими і господарськими 
зв'язками; 

- відпуск продукції зі складів підприємств оптової 
торгівлі; 

- продаж продукції через магазини оптової торгівлі і 
комісійні магазини; 

- продаж продукції на аукціонах. 
Перші три є доволі традиційними і широко описані вище. 

Відносно новими способами організації оптової торгівлі в нашій 
господарській практиці виступають ярмарки і аукціони. 

За визначенням ярмарки – це торги, ринки товарів, які 
періодично організовуються в установлених місцях. Вони 
проводяться з метою: 

- самостійного встановлення їх учасниками господарських 
зв'язків і заключення виробниками, споживачами, 
оптово-посередницькими організаціями договорів на 
поставку продукції; 

- формування виробником планів виробництва продукції, 
розширення і поновлення її асортиментна, збільшення 
випуску високоякісних виробів з урахуванням попиту і 
споживання; 

- прийняття узгоджених рішень по виробництву і поставці 
продукції між виробниками, споживачами і оптово-
посередницькими організаціями; 

- рекламування міністерствами і відомчими 
підприємствами нових видів продукції і формування 
попиту на них; 

- залучення в господарський обіг невикористаної 
надлишкової продукції і вторинних ресурсів. 

Учасниками ярмарок можуть бути будь-які підприємства, 
організації, господарські об'єднання, кооперативи. 

Учасниками регіональних ярмарок в якості покупців можуть 
бути і окремі особи, у тому числі громадяни, які займаються 
індивідуальною трудовою діяльністю. 

Аукціон – це публічний продаж, при якому продукція 
придбавається конкурентами, які запропонували за неї більшу ціну. 

Спочатку ресурсну основу аукціонних продаж повинна була 
скласти унікальна гостродефіцитна продукція, яка має покращенні 
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споживчі властивості. Однак господарська практика внесла свої 
корективи, вона показала, що на аукціоні може реалізовуватись 
звичайна продукція. 

Важливим напрямком у постачально-збутовій діяльності 
повинно бути створення посередницьких організацій, які б взяли на 
себе регулювання обороту засобів виробництва шляхом оптової 
закупівлі продукції у виробників, створення необхідних запасів і 
продаж ресурсів споживачам, а також підприємствам оптової 
торгівлі. Крім того, до їх обов'язків повинні входити: 

- вивчення кон'юнктури ринків засобів виробництва; 
- розроблення балансів – попиту і пропозицій по 

продукції виробничо-технічного призначення, яка вільно 
реалізується; 

- участь у формуванні замовлень підприємств-виробників. 
Оптово-посередницькі організації повинні бути саме тими 

організаціями, які зможуть відвести систему у цілому від владно-
розпорядчих претензій до комерційної праці, а по суті – до 
виконання функцій  маркетингу та макро управління. При цьому 
важливо мати на увазі, що стосується постачально-збутових 
організацій. 

Основною господарською ланкою повинні стати оптово-
посередницькі фірми (спеціалізовані або універсальні). В них 
повинні зосередитися функції підприємств по оптовій торгівлі, 
магазинів і комерційних центрів. Водночас повинні бути визначені 
області взаємодії цих фірм з територіальним органом і відповідним 
оптово-посередницьким об'єднанням. 

До складу центрів оптової торгівлі повинні входити 
торговельні і виставкові павільйони, обчислювальний центр, 
маркетингові служби, представництва великих підприємств, 
господарські об'єднання, торговельні організації, готелі та інші 
об'єкти соціально-побутової інфраструктури, які будуть 
забезпечувати автономне функціонування центру і комплексне 
обслуговування клієнтів на міжнародному рівні. 

Таким чином розвиток і удосконалення оптової торгівлі 
засобами виробництва забезпечує тісну ув'язку потреб 
підприємства з планами виробництва, розширення можливостей 
більш економічного вибору постачальника, конкретних видів 
ресурсів. При оптовій торгівлі матеріальні ресурси придбаваються 
споживачам безпосередньо у підприємств-виробників за прямими 
зв′язками або за участю посередника. Споживач має право 
придбавати ресурси і безпосередньо в органі постачання, який у 
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даному випадку несе майнову відповідальність за недотримання 
своїх договірних зобов’язань перед споживачами. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. У чому полягає сутність і зміст оптової торгівлі 

засобами виробника. 
2. Обґрунтуйте економічні принципи оптової торгівлі. 
3. Охарактеризуйте основні принципи і функції оптової 

торгівлі засобами виробництва. 
4. Які організаційно–економічні умови організації 

оптової торгівлі засобами виробництва. 
5. Обґрунтуйте прийоми розвитку оптової торгівлі 

засобами виробництва. 
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РОЗДІЛ 11. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
11.1. Сутність і класифікація виробничих запасів 

матеріальних ресурсів 

11.2. Види виробничих запасів 

11.3. Методи визначення потреб виробничих запасів 

11.4. Витрати, які пов'язані зі створенням і зберіганням 

виробничих запасів 

11.5. Контроль і управління виробничими запасами 

 
11.1. Сутність і класифікація  

виробничих запасів  матеріальних ресурсів 

 
Закономірності руху матеріальних ресурсів від їх виробників 

до споживачів зумовлюють об'єктивну необхідність утворення 
запасів на різних стадіях товарообігу. Сформовані запаси 
забезпечують постійність і безперервність обігу, гарантують 
споживачеві задоволення його повсякденних потреб у матеріальних 
ресурсах. 

На рівні промислових підприємств виробничі запаси 
відносяться до числа об'єктів, що потребують великих 
капіталовкладень, і тому є одним із факторів, що визначає політику 
підприємства. Проте багато підприємств не приділяли цьому 
належної уваги і постійно недооцінює майбутніх потреб наявних 
запасів. В результаті цього підприємства звичайно стикаються з 
тим, що їм доводиться вкладати у виробничі запаси більше 
капіталів ніж передбачалося. Зміна обсягів виробничих запасів в 
значній мірі залежить від переважаючого на даний момент 
відношення до них підприємств, яке безумовно, визначається 
кон'юнктурою ринку. 

Виробничі запаси – це продукція виробничо-технічного 
призначення, яка є на підприємствах або будовах споживачів, яка 
вже вступила в сферу виробництва, але ще не використовується 
безпосередньо у виробничому процесі. Отже, це предмети праці, 
що надійшли до споживача різного рівня, але такі, що ще не 
використовувалися і ще не піддавалися переробці. 

До складу виробничих запасів входять сировина, основні та 
допоміжні матеріали, паливо, напівфабрикати, вироби, деталі та 
інструменти. 
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Вони призначені для виробничого споживання і мають 
забезпечувати безперебійність виробничого процесу. Виробничі 
запаси враховуються в натуральних, умовно натуральні і вартісних 
вимірниках. 

Виробничі запаси входять у число факторів, що 
забезпечують безпеку матеріально-технічного постачання, його 
гнучку роботу і виступають як "страховка" виробництва. 

В залежності від цільового призначення запаси поділяють на 
такі види: підготовчі, гарантійні (резервні, буферні), перехідні 
(технологічні), поточні, страхові. 

Підготовчі запаси (або запаси буферні) виділяються з 
виробничих запасів при необхідності додаткової їх підготовки 
перед використанням у виробництві. 

Гарантійні запаси призначені для безперервного постачання 
у випадку непередбачених обставин – відхилення в періодичності 
та величині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності 
споживання, затримки поставок в дорозі. На відміну від поточних 
запасів розмір гарантійних запасів – величина постійна. За 
нормальних умов роботи ці запаси недоторкані. Сюди входять: 

- технологічні (перехідні) запаси, що переходять із однієї 
частини логістичної системи в іншу; 

- поточні (циклічні) – запаси, які створюються на протязі 
середньостатистичного виробничого періоду, або запаси 
в обсязі однієї партії товарів; 

- резервні (буферні) – або ще їх називають "запасами для 
компенсації випадкових коливань попиту". До цієї 
категорії запасів відносять також спекулятивні запаси, 
що створюються на випадок очікуваних змін попиту чи 
пропозиції на ту чи іншу продукцію. 

Сезонні запаси утворюються при сезонному характері 
виробництва, споживання чи транспортування продуктів. Сезонні 
запаси повинні забезпечувати нормальну роботу організації під час 
сезонної перерви у виробництві, споживанні чи транспортуванні 
продукції. 

За часом, виробничі запаси класифікуються на рівні: 

- максимально бажаний запас визначає рівень запасу, 
економічно доцільний в даній системі управління і 
використовується як орієнтир при розрахунку обсягу 
замовлення; 
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- граничний рівень запасу використовується для 
визначення моменту часу видачі наступного замовлення; 

- поточний запас відповідає рівню запасу у будь-який 
момент обліку. він може співпадати з максимально 
бажаним рівнем, граничним рівнем чи гарантійним 
запасом. 

Також на підприємстві необхідно виділити неліквідні запаси 
– так називають виробничі запаси, що довго не використовуються. 
Вони утворюються внаслідок погіршення якості при зберіганні. 

Виробничі запаси, як економічна категорія і як натурально-
речові елементи за своїм змістом є єдині та неподільні. 
Класифікація за цільовим призначенням необхідна з метою 
обґрунтування величини нормативу і організації оперативного 
управління. На підприємствах існує багато причин для створенні 
товаро-матеріальних запасів для основного забезпечення. При 
відсутності необхідних виробничих запасів підприємство може 
втратити своїх замовників та ринку збуту. 

Головне питання, яке необхідно розв'язати, в системі 
управління це визначення потреби в тому чи іншому виді 
виробничих запасів. Однак потреба виробництва не є єдиним 
критерієм для обґрунтування рівня запасів. 

Керівництво повинно визначити мету створення запасів 
певних матеріалів, які слід мати в виробничому запасі, а також 
визначити їх обсяг, і з погляду на ці завдання розглядати питання 
про потребу в матеріалах. Більшість підприємств прагнуть до того, 
щоб забезпечити: 

- постійну готовність до відвантаження товарів; 

- мінімальні вкладення в запаси грошової готівки; 

- мінімальний ризик; 

- простоту поповнення запасів; 

- безперервний, стійкий хід виробництва. 
Підприємство завжди повинно володіти достатньою 

кількістю наявних матеріалів, щоб бути здатним без затримки 
виконувати замовлення і підтримувати ритмічний хід виробництва, 
однак не можна вкладати великі кошти для створення надмірних 
запасів, які будуть безкорисно знаходитися на складі і в коморах. 
Більшість підприємств прагнуть запобігти створенню великих 
запасів з великою оборотністю, оскільки це пов'язано з ризиком. 
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Замість цього вони прагнуть мати якомога більше вільних засобів 
шляхом прискорення оборотності запасів. 

Запаси створюються з метою сприяння: 
обслуговування споживачів (наявність запасів – важливий 

чинник утримування споживачів, пов'язаний із можливістю 
поставки продуктів в будь-який час); 

- гнучкості виробництва (здатність швидко переходити на 
виробництво іншої продукції завдяки запасам, 
можливість задовольнити попит на продукцію, яка в 
даний час не виробляється); 

- визначеності виробництва (чим більш невизначена 
ситуація на ринку, тим більша необхідність страхування 
створенням резервних запасів); 

- згладжування виробництва (здатність задовольняти 
попит у періоди максимального збуту без збільшення 
обсягу виробництва); 

- отримання прибутку шляхом цінової спекуляції (в 
період інфляції можна отримати прибуток купівлею 
запасів за нижчою ціною і продажем їх у майбутньому). 

Створення та зберігання запасів потребують значних витрат, 
і щорічна їх сума перевищує чверть вартості самих запасів. Тому 
важливо керувати запасами, щоб визначені витрати були 
мінімальними і щоб забезпечувався той рівень обслуговування та 
задоволення запитів клієнтів, що сприяє економічному розвитку 
підприємства. 

Затрати пов'язані зі створенням і зберіганням запасів, 
охоплюють: 

А. Затрати на підтримування запасів, тобто пов'язані з 
володінням запасами. 

Б. Затрати, пов'язані з розміром партій, тобто затрати, 
пропорційні до кількості замовлених партій, а не кількості 
виробленої продукції. 

В. Затрати пов'язані з дефіцитом запасів, тобто такі, що 
виникають при відсутності необхідних матеріалів. 

Г. Затрати на управління запасами. 
 

11.2. Види виробничих запасів 
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 На підприємстві можуть утворюватися дві великі групи 
запасів: готової продукції і матеріальних ресурсів. Умови і 
фактори, які визначають їх розміри, специфічні. 

Розглянемо причини появлення запасів готової продукції на 
складах підприємства. Їх можна об'єднати в чотири групи. 

 
 
 
Щоб продукція не відлежувалась, необхідно зрівняти партії 

за стадіями і синхронізувати графіки їх просування. 
Запаси ресурсів на підприємстві з'являються і формуються за 

іншими причинами. Це обумовлюється тим, що призначення 
запасів та їх виникнення істотно розрізняються. Є запаси 
матеріальних ресурсів, які з'являються на підприємстві "стихійно". 
Наприклад, надходження матеріальних ресурсів у визначений 
проміжок на підприємстві за часом не дорівнює споживанню. На 
практиці зустрічаються ситуації, коли надходження або 
споживання матеріальних ресурсів стає некерованим. Вони  
відкланяються від запланованого за часом або кількості. Тоді мова 
йде про некерованість матеріальними ресурсами і, отже, 
стихійному з'явленні або зникненню запасів. Ступінь 
незапланованих змін запасу (як позитивних, так і негативних) – 
важливий показник некерованості матеріальних ресурсів. 

Розглянемо види й порядок створення планових виробничих 
запасів. З теорії управління запасами витікає, що вони формуються 
в тих місцях, які займають в матеріальному потоці. Той або інший 
запас виконує визначену функцію. 
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Серійний запас виникає внаслідок округлення у бік 
більшого, ніж замовлено, кількості товару для закупівлі і 
виробництва, але не нижче визначеного мінімумам розмірів серії. 
Приклад цього  наводиться на наступному рисунку, де мова йде про 

перервний і безперервний збуті серії товарів. В даному випадку 
розміри середнього серійного запасу дорівнює половині розміру 
серії. 

 
Приклади  форм серійного запасу: постачальник, постачає 

тільки кратну кількість сировини, або склад забезпечує 
виробництво тільки повними коробками гвинтів, а не поштучно. 

Циклічний запас утворюється внаслідок виробництва або 
ввозу товарів з визначеною частотою у визначні проміжки часу. 
Порівняно з серійним запасом причина утворення циклічного 
запасу – непостійне наповнення, з тією різницею, що при серійному 
запасі обмежувачем є кількісний аспект, а при циклічному – 
тимчасовий. 

Приклади циклічного запасу: транспорт, який забезпечує 
вивіз товару від постачальника, прибуває кожний перший тиждень 
місяця або кожну п'ятницю, і за один підвіз цілком забезпечує 
потребу на увесь наступний тиждень у визначеному виді товарів. 

Запас використання потужностей утворюється у випадку, 
якщо вільні потужності використовуються для виробництва (або 
транспортування), за відсутністю на даний момент попиту. 
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Приклад запасу використання потужностей: щоб не 
допустити порожнього пробігу транспорту, постачальник постачає 
товари, які вже замовлені, але ще не запитані. 

Запас безпеки утворюється, щоб уникнути невпевненості, 
яка пов'язана з гарантованість підвозу, виробництва і вивозу 
продукції. Чим більше невпевненість і чим довше період реакції на 
замовлення, тим вище повинен бути рівень необхідного запасу 
безпеки. 

Приклад запасу безпеки: щоб не залежати від надійності 
постачальника, на складі утворюється невеликий запас, який 
знаходиться завжди під рукою; його розміри напряму залежать від 
надійності постачання і якості того, що постачається. 

Попереджувальний запас утворюється, щоб уникнути 
передбачених коливань в постачанні, виробництві або вивозі. Ці 
коливання можуть бути пов'язані з якістю і витратами. Відмінність 
від запасу безпеки і запасу використання потужностей полягає в 
тому, що при створенні попереджувального запасу коливання 
передбачені. Мається ряд виробничих і економічних причин тому, 
щоб поєднувати ритм поставок для виробництва і вивозу. 

Приклади попереджувального запасу: закуплена велика 
кількість сировини, оскільки очікується збільшення цін або не 
виключене страйкування з боку постачальника. Інший приклад – 
створення сезонного запасу для очікуваного піку попиту; так 
відбувається з різдвяними прикрасами, дитячими та іншими 
подарунками в зв'язку з загальнонаціональними святами. 

До плануємих виробничих запасів на підприємствах 
відноситься також  поточний запас, який створюється з метою 
безперебійного забезпечення виробництва необхідними 
матеріальними ресурсами в період між двома черговими 
поставками. На деяких підприємствах планується підготовчий и 
страховий виробничі запаси. 

На заключення слід відмітити, що в практиці діяльності 
підприємства необхідно враховувати існуючий зв'язок плануємих 
виробничих запасів з рівнем організації управління підприємством. 
Запаси приховують  реальні проблеми в управлінні виробництвом. 
Це закладено в самій їх функції: 

- запаси безпеки приховують тимчасове порушення у 
виробництві, проблеми якості, надійності 
постачальників; 

- запаси безпеки приховують нездатність достовірно 
передбачити ринкової попит; 
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- серійні запаси прикривають відсутність гнучкості у 
виробництві; 

- сезонні запаси маскують невідповідність виробництва 
продукції рівню попиту; 

- запаси потужностей виникають з нездатності виробляти 
продукцію, гнучко реагуючи на попит (але за 
можливістю виробництва товарів, які ніколи не будуть 
споживані, що приведе до більшої втрати капіталу, ніж 
при простоювань потужностей). 

11.3. Методи визначення потреб виробничих запасів 

 
Для безперервної роботи підприємств слід завжди мати в 

наявності достатню кількість матеріалів кожного виду іншими 
словами, підприємство повинно знати норму витрачання кожного 
матеріалу, що йде на виготовлення продукції, існує три методи 
визначення потреби в матеріалах; один з них заснований на 
прогнозуванні збуту, інші – на минулому досвіді. 

Метод прогнозування збуту. На багатьох виробничих 
підприємствах визначення потреб виробництва ґрунтується 
безпосередньо на прогнозуванні збуту. На кожний вид продукції, 
що випускається, підготовлюється перелік потрібних для 
виробництва матеріалів, сировини, напівфабрикатів чи перелік 
деталей (з позначенням їх кількості). Щоб визначити загальну 
потребу в матеріалах, необхідно норму витрат на кожний виріб 
перемножити на за плановий випуск виробів. В результаті 
визначається загальна потреба в матеріалах по кожному виду 
виробів. 

Метод обліку досвіду минулого. Цей метод визначення 
виробничих потреб заснований скоріше на даних обліку минулого, 
ніж на прогнозуванні збуту. Якщо будь-який матеріал витрачався 
протягом минулого року чи іншого репрезентивного періоду з 
розрахунку 100 одиниць в місяць, то досить ймовірно, що в 
найближчому майбутньому він буде використовуватися тими ж 
темпами. Якщо ж рівень виробництва очікується більш високим чи, 
навпаки, більш низьким ніж на минулий період то отриманні дані 
відповідно коригуються за допомогою коефіцієнтів у вигляді 
відсотків змін, що передбачаються. 

Загалом метод, заснований на досвіді минулого, не на 
стільки точний, як метод прогнозування збуту. Зміни в асортименті 
і конструкції виробів можуть негативно вплинути на результати, 
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розраховані цим методом. До того ж він не враховує, належним 
чином, зрушення в рівнях виробництва. 

Об'ємно-вартісний метод. Багато підприємств 
використовують цей метод для того, щоб визначити, які запаси 
повинні контролюватися методом прогнозування збуту, а які – 
методом обліку минулого досвіду. В об'ємно вартісному аналізі 
кількість матеріалів кожного виду, витраченого в минулому році, 
множиться на його ціну, з тим  щоб визначити його так звану 
"доларову активність". 

У більшості випадків об'ємно-вартісний аналіз показує, що 
найбільшу доларову активність (70-80%) проявляє дуже невелика 
(10-20%) кількість видів товарних запасів. Як завжди, найбільша по 
вартості частина запасів зосереджується на не багатьох дуже 
активних товарних рахунках. 

Такого роду підхід дуже важливий, оскільки найбільш 
активні виробничі запаси повинні контролюватися більш уважно, 
ніж менш активні. Потреба в них повинна визначатися більш 
точним методом прогнозування збуту, в той час, як потреба в 
малоактивних товарах може визначатися менш точним і більш 
дешевим способом обліку минулого досвіду. Кількість видів 
активних запасів звичайно невелика, але з точки зору доларової 
активності вони відіграють головну роль, витупаючи тими 
запасами, які в невеликій мірі впливають на вартість запасів. 
Товари цих видів потрібно замовляти часто – можливо, кожен 
місяць, з тим, щоб зменшити суму капіталу, вкладеного в запас, і 
прискорити їх оберненість. Оскільки витрати, пов'язані з 
необхідністю прискорення процесів, звичайно є виправданими, то 
заготівельні періоди за вказаними видами товарів повинні бути 
максимально скорочені. Цим товарам потрібно приділяти якомога 
більше уваги, і вони повинні контролюватися за допомогою 
ефективної системи обліку. 

Контроль повинен бути зосереджений там, де він себе 
виправдовує – на дорогоцінних виробничих запасах. Коли 
витрачається менше часу на контроль за дешевими товарами, тоді 
буде можливим більше часу приділяти тій ділянці. яка дійсно 
компенсує виробничі затрати. 

Якщо бажано розподіляти запаси більш ніж на дві 
класифікаційні групи, то нерідко застосовують добре відому 
систему аналізу "АВС". При цій системі запаси поділяються на 
групи А, В і С. Група А об'єднує найбільш активні в доларовому 
відношенні види запасів. В – запаси  середньої активності і С – 
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запаси з найбільш низьким рівнем доларової активності. Для 
класифікації за групами А, В, С застосовують такий же метод, як і 
при об'ємно-вартісному аналізі. Річна норма споживання кожного 
виду товарів множиться на ціну, потім товари розміщуються по 
спадаючій доларовій активності. Група А, як "найбільш активна", 
підлягає найретельнішому контролю, групі В приділяють меншу 
увагу, а група С обслуговується "найменш активно". 

Ключ до найкращого управління запасами часто полягає 
саме в тому, щоб менше контролювати дешеві товари і 
зосереджувати всю увагу на найбільш дорогоцінних. 

Визначення потреби у виробничих запасах може бути 
розраховано на основі рекомендованих формул. Так, кількість 

перехідних запасів визначають за формулою: 
 

де V – обсяг виробничих запасів; 
Н – середня норма продаж цих запасів на певний період 

часу; 
Т – час на транспортування. 
Оптимальний обсяг заказаної партії запасів визначають: 

А – затрати на виробництво; 
D – середній рівень попиту; 
V – питомі затрати на виробництві; 

R – затрати на збереження. 
Більш 20 років тому західні економісти намагались 

встановити, до якої міри можливо зберігати незмінними 
відношення рівнів запасів і збуту.  Використовуючи рівняння 
"фіксованого акселератора" (J = Kd, де J – рівень запасів, од., d – 
попит і К – коефіцієнт нерівномірного попиту), вони дійшли 
висновку, що така проста залежність не відповідає дійсному 
управлінню запасами. Альтернативою "фіксованому акселератору" 
вони запропонували "гнучкий акселератор", завдяки якому фірмам 
вдалося здійснювати часткове корегування своїх запасів, 
наближаючи їх до оптимального рівня протягом кожного з періодів 
виробництва. 

Ряд вчених США дійшли висновку, що якби вдалося 
контролювати 75% коливань рівня інвестиції ТМЦ, економіка цієї 
країни не потерпіла б жодної з післявоєнних депресій, під час яких 
ціни, обсяг виробництва і прибутки знижувалися, а рівень 

Р
з
= 2 AD /VR

V=HT,
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безробіття збільшувався. З цією метою була внесена пропозиція 
щодо введення податку, який би стягувався з компаній, які 
допускали надмірні коливання рівня своїх запасів. Шведські 
логісти на рівні уряду вирішили це питання шляхом встановлення 
державного нормативного рівня запасів та стягування штрафів за 
його перевищення, що є одним з найефективніших заходів з 
вирішення даної проблеми. 

11.4. Витрати, які пов'язані зі створенням  

і зберіганням виробничих запасів  

 
Планування виробничих запасів на підприємстві повинні 

засновуватися на розрахунку об'єктивної потреби в конкретних 
видах матеріальних ресурсах з гарантованим забезпеченням 
процесу виконання виробничої програми та інших видів 
господарської діяльності. При цьому необхідно враховувати 
витрати, які пов'язані з утворенням і зберіганням виробничих 
запасів. Основним завданням планування запасів на підприємстві в 
зв'язку з цим є визначення оптимального співвідношення між 

величиною виробничих запасів і витратами на їх створення і 

зберігання. 

На витрати виробництва, які пов'язані з виробничими 
запасами, впливають не тільки витрати на створення і зберігання 
запасів, але і їх відсутність у визначених виробничо-господарських 
ситуаціях. 

Розглянемо найбільш поширені види витрат на створення і 

зберігання виробничих запасів. 

1. Витрати на підтримку запасів, тобто пов'язані з 
володінням запасів: 

- комерційні витрати – відсотки за кредит; страхування; 
податок на капітал, який вложення в запаси; 

- витрати на зберігання – утримання складів (амортизація, 
опалення, освітлення, заробітна плата персоналу і т.д.);  

- операція з переміщення запасів; 

- витрати, які пов'язані з ризиком втрати внаслідок: 
старіння, шкоди, продажу за зниженими цінами, 
зниження темпів споживання даного виду матеріальних 
ресурсів; 

- витрати, які пов'язані з втраченою вигодою від 
використання вкладених у виробничі запаси засобів у 
інші альтернативні напрямки: збільшення виробничої 
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потужності; зниження собівартості продукції; 
капіталовкладення у інші підприємства. 

2. Витрати на управління виробничими запасами: 

- витрати на навчання управлінського і технічного 
персоналу; 

- витрати на утримання управлінського і технічного 
персоналу. 

3. Не менш різноманітні види витрат, які пов'язані з 

дефіцитом запасів, тобто які виникають на підприємстві при 
відсутності необхідних матеріальних ресурсів: 

- витрати на прискорення доставки необхідних матеріалів: 
витрати на зв'язок і роз'їзди; премії за швидку доставку 
матеріалів; подорожчання за рахунок поставки малих 
партій матеріалів; 

- витрати, які пов'язані з корегуванням виробничої 
програми, прискорення відвантаження готової продукції, 
які виготовляються з порушеннями графіків; 

- комерційні збитки і витрати; втрати прибутків і 
збільшення частки накладних витрат, які пов'язані  з 
скороченням обсягу продажу з-за відсутності в запасах 
необхідних матеріальних ресурсів: 

- конкуренти отримують можливість встановити 
зв'язок з незадоволеними замовниками; 

- замовники спонукаються до розміщення замовлень 
у інших постачальниках; 

- виникає необхідність витрачати час і додаткові 
засоби на відновлення відносин з клієнтами, яких 
можна було би використовувати для заключення 
нових угод; 

- з'являється необхідність додаткових витрат на 
заохочувальні заходи із зберігання обсягу продажу. 

Узагальнюючи можна відмітити позитивні і негативні 
аспекти наявності значних виробничих запасів. 

Позитивний аспект полягає в тому, що забезпечуються 
високий рівень обслуговування споживачів продукції і 
гарантований ритм роботи підприємства. 

Негативні аспекти наявності великого виробничого запасу 
виявляються в тому, що вони у визначених випадках  приводять до 
зниження якості матеріальних ресурсів, не завжди можуть бути 



 

 229�  

повністю затребувані, збільшують витрати на своє утримання і 
знижають швидкість обертання обігових коштів. 

 
11.5. Контроль і управління виробничими запасами 

 
Управління запасами – це забезпечення та підтримування 

оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для 
реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління 
запасами пояснюється тим, що виробництво – це потік 
матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих 
матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію. 

Запаси у постачальників і споживачів є обов'язковою 
умовою і передумовою безперервного процесу виробництва. В 
залежності від місця в процесі відтворення і виконанні функції 
матеріальні запаси виступають у двох формах: 

- виробничій (виробничі запаси, запаси матеріалів в 
обробці); 

- товарній (запаси готової продукції на підприємствах, в 
дорозі і т.д.). 

Обидві частини з точку зору народного господарства 
являють собою єдине ціле і находяться в постійній 
взаємозалежності. 

Тому завдання управління – оптимізація сукупних запасів. 
Утворення запасів виправдано в розмірах, необхідних для 
забезпечення безперервного процесу виробництва і обігу. Їх 
величина має відповідати науково обґрунтованим нормам. 
Перевищення норми означає іммобілізацію засобів (замороження), 
зменшення запасів проти норми може спричинити зриви 
виробництва. Підтримка запасів на певному рівні необхідна для 
одержання вигоди від знижок за кількість, забезпечення більш 
ефективного функціонування підприємства і більш повне 
задоволення запитів споживачів, створення економічних умов 
використання обладнань, тобто оптимізувати сукупний запас. 
Виконання цього завдання базується на наступних вимогах. 

� Величина запасів товарів на базах, складах повинна бути 
достатньою для безперервного забезпечення споживачів 
всіма необхідними ресурсами у вигідні для них терміни, 
що відповідає попиту за часом і якістю матеріалів. 

� Розмір запасів має бути мінімальним при умові 
обов'язкового виконання першої вимоги. 
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� Обсяг матеріальних цінностей, що утворює товарний 
запас, повинен забезпечувати оптимізацію сукупного 
запасу. 

� Товарний запас має характеризуватись високою 
саморегуляцією, щоб в оперативному порядку 
відреагувати на попит і потребу в ньому підприємства. 

Утворення і збереження товарного запасу пов'язане з 
мінімумом витрат на ці процеси. 

Оптимальне управління запасами повинно забезпечити 
прискорення їх обігу, яке може бути досягнуто: 

- при постійному зниженні нормативу запасу; 

- при оперативному маневруванні в залучені в 
господарський обіг використання наднормативних 
запасів. 

Основними об'єктивними факторами, що впливають на 
нормативи виробничих запасів, є величина транзитних норм 
відправлення та питома вага складської форми забезпечення, які в 
свою чергу залежать від рівня розвитку складського господарства. 
Оптимальний рівень запасів для підприємств по поставках, що 
гарантують надійність споживачів, оцінюється в розмірі біля: 90 
днів обігу. 

Основна мета управління виробничими запасами полягає в 
такій організації поставок продукції виробничо-технічного 
призначення, за якої, з одного боку, економляться кошти на 
організацію поставок, утримання запасів, зменшуються втрати від 
іммобілізації оборотних коштів, від можливого псування ресурсів 
при їх тривалому зберіганні, а з другого – зменшуються втрати, які 
можуть виникнути внаслідок дефіциту необхідної продукції. 

Витрата матеріалів із запасу визначається попитом або 
швидкістю їх використання, тобто не піддається регулюванню зі 
сторони управлінців запасами. Тому вони повинні зосереджувати 
всю увагу на забезпечення раціонального режиму поповнення та 
використання матеріальних ресурсів. 

Таким чином, при управлінні запасами потрібно постійно 
вирішувати питання: 

а) про час видачі замовлень на закупку або виробництво  
товару з метою поповнення ресурсів; 

б) про кількість або обсяг замовлення. 
Рішення, які приймаються з питань управління запасами 

безпосередньо впливають на чотири види виробничих витрат: 
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1) Вартість предметів замовлення. Оскільки, ціна при 
закупівлі може залежати від знижок, які робляться в залежності від: 

а) кількості товарів, що купляться при одному 
замовленні; 
б) загальної вартості замовлення по декількох 
позиціях, що видаються одному постачальникові; 
в) пори року, коли розміщається замовлення. 

2) Витрати на оформлення замовлення. До них відносяться 
конторські витрати по оформленню замовлення на закупку або 
виробництво, транспортної витрати і витрати на приймання 
вантажів. При замовленнях на виробництво деталей, 
комплектуючих в ці затрати входять і витрати на наладку 
обладнання для випуску заказаної партії. 

3) Витрати на збереження матеріально-технічних запасів: 
а) вартість капіталу інвестованого в запаси; 
б) складські витрати (енергозабезпечення, персонал); 
в) позики і страхові збори, які залежать від вартості 
запасів; 
г) зниження цінності запасів із-за старіння, порчі, 
крадіжки. 

4) Витрати викликані відсутністю запасів: 
а) втрачено час виробництва в зв'язку з відсутністю 
ресурсів, деталей; 
б) вартість відкладених замовлень клієнтів на готову 
продукцію; 
в) зменшення обсягу виробництва, або втрачені 
клієнти. 

Тому управління запасами є важливим і впливає на 
маркетингову, фінансову та виробничу діяльність. 

На сьогоднішній день сформульовано новий підхід до 
управління виробничими запасами, який передбачає відмову від 
функціонально-орієнтованих концепції в цій області. передумовами 
до цього є: 

- проблеми, які виникають при створенні та збереженні 
запасів, які часто вирішуються за принципом пошуку 
винного в іншій структурі, замість виявлення їх істинних 
причин; 

- розробка кожною функціональною ланкою, кожною 
організаційною структурою власної політики запасів, що 
не завжди узгоджується на більш високому рівні; 
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- забезпечення виробництва надлишками виробничих 
запасів. 

Отже, проблему управління виробничими запасами можна 
вирішити шляхом встановлення більш тісної координації 
структурних потоків матеріальних ресурсів (запасів) виробничих 
підрозділів з загальним матеріальним потоком підприємства. 
Бажаного результату можна досягти шляхом створення відділу 
матеріальних потоків, що не залежить від сектора складів 
виробничого відділу підприємства. Створення даного відділу 
допоможе вирішити два основних завдання: 

- зведення до нуля можливих відхилень при складуванні; 

- передачу даних про стан складованих запасів в масштабі 
реального часу. 

Таким чином, для раціонального управління виробничими 
запасами на промисловому підприємстві доцільно: 

1. Визначити раціональну величину виробничих та товарних 
запасів шляхом вмілого маневрування ними. 

2. Впроваджувати нові прогресивні системи управління 
виробничими запасами. 

3. Вдосконалювати процес нормування шляхом 
встановлення науково - обґрунтованих норм та нормативів, 
застосовувати індивідуальні норми для підприємств в залежності 
від галузі та асортименту продукції. 

4. Поліпшувати організацію постачання, в т.ч. шляхом 
встановлення чітких договірних умов постачання, оптимального 
вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту тощо. 

5. Правильно організовувати інфраструктуру господарства, 
що передбачає раціональне використання запасів та контроль за їх 
витрачанням. 

6. Вміло підбирати та розставляти кадри з питань 
матеріально-технічного забезпечення. 

7. Вдосконалювати первинні документи з руху матеріальних 
ресурсів. 

Управління запасами – це визначений вид виробничої 

діяльності, об'єктом якого є створення і зберігання запасів. 

Основна мета управління запасами на підприємстві – 
зниження загальної суми щорічних витрат на утримання запасів 

до мінімума за умов задовільного обслуговування клієнтів. 

Практика управління запасами складається із змін умов або в 
розробці заходів з метою зменшення загальної щорічної суми 
витрат на забезпечення запасів. Обсяг капіталовкладень в запаси, 
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які необхідні для задоволення передбаченого попиту, і щорічна 
сума витрат на формування запасів залежать від сукупності різних 
заходів, умов і рішень. Для початку розглянемо вплив на щорічну 
загальну суму витрат для забезпечення запасів наступних видів 
діяльності: 

- проектування виробів; 

- вибір обладнання; 

- вибір місця для підприємства; 

- розміщення складів; 

- вибір постачальників; 

- вибір методів транспортування товару; 

- вибір методів організації і управління виробництвом; 

- визначення обсягу поставок; 

- підготовка даних для прогнозу. 
Ціль управління запасами – утримувати на мінімальному 

рівні загальну суму витрат на забезпечення запасів. Як же 
визначається ефективність управління запасами? Це залежить від 
поставленого конкретного завдання. Наприклад, її можна 
сформулювати у вигляді досягнення визначених результатів: 

1. Більш ніж на 10% знизити загальну суму витрат на 
запаси, а також суму витрат і втрат. 

2. Зменшити середню суму капіталовкладень до запасів. 
3. Зменшити число дефіцитних матеріальних ресурсів. 
На практиці розроблено велика кількість методів, прийомів і 

стратегій управління запасами. Вибір їх залежить від властивостей 
виробництва, складу показників, які використовуються з метою 
управління, характеру взаємодії з постачальниками матеріальних 
ресурсів, організації збуту готової продукції, наявності 
кваліфікованих спеціалістів в області управління, їх технічної 
оснащеності та інше. Розглянемо деякі стратегії управління 
запасами. 

1. Підтримання постійного обсягу виробництва та стабільної 
чисельності працюючих при зміні попиту на продукцію дозволяє у 
визначений час накопичувати матеріальні запаси на підприємстві і 
при збільшенні попиту па продукцію їх використовувати (рис.13). 
Це забезпечує нормальний ритм виробництва. 

2. За підтриманням стабільної чисельності працюючих і 
обсягу виробництва можна задовольняти зростаючий попит за 
рахунок понаднормових годин роботи. В період простоїв запаси 
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збільшуються, а при роботі з понаднормовими відбувається їх 
зниження (рис.14). 

 
Рис.13. Управління запасами за постійним обсягом виробництва  

і стабільній чисельності працюючих за рахунок зміни попиту. 

 
Рис.14. Управління запасами за постійним обсягом виробництва,  

стабільній чисельності і зміни попиту. 
 

3. Регулювання обсягу виробництва та чисельність 
працюючих є найбільш специфічним методом управління запасами, 
оскільки він може бути використаний на дуже обмеженому числі 
підприємств. У даному випадку розміри запасів залежать від 
чисельності працюючих і обсягу виробництва (рис.15). 
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Рис.15. Управління запасами за зміною обсягів виробництва  

та чисельності працюючих. 
4. Управляти виробничими запасами на підприємстві можна 

шляхом замовлення їх фіксованими партіями у розрахований 
момент часу, за наявністю таких можливостей у постачальників і 
якщо дозволяє характер матеріальних ресурсів (рис.16). 

5. Іншим різновидом управління запасами, який пов'язаний з 
замовленнями матеріальних ресурсів, є замовлення і постачання їх 
у фіксовані моменти часу з обсягом поставки, який змінюється. 
(рис.17). 

 
Рис.16. Управління запасами за поставкою матеріальних ресурсів  

фіксованими партіями у розраховані строки  
 

Дана стратегія управління запасами в економічній літературі 
отримали назву BQ-системи, сенс якої покладається в тому, що 
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при зниженні рівня запасу до визначеної величини В автоматично 
замовляється твердо встановлена кількість Q. 

Привабливість системи замовлень полягає  у простоті 
механізму її дії. Великим недоліком при застосуванні даної системи 
може бути той факт, що замовлення робиться без вивчення 
очікуваного попиту. Може статися така ситуація, що ще довго після 
того, як зроблено замовлення, потреба в товарі не виникає, і в 
результаті запас не споживається. Або навпаки: попит все 
збільшується й не може бути задовільнений запасами, які маються 
у наявності. Методика замовлення з твердою встановленою 
кількістю замовленого застосовується таким чином, що сума витрат 
на запас плюс витрати на замовлення повинні бути максимальними. 

 
Рис.17. Управління запасами шляхом замовлення і поставки 

матеріальних ресурсів у фіксовані строки, але з обсягом, який 
змінюється 

 
Управління виробничими запасами повинно починатися ще 

на стадії планування потреби в матеріальних ресурсах. Для 
визначення потреби в матеріальних ресурсах на виробничу 
програму підприємства використовують різні методики. Поширене 
розповсюдження к теперішній час у вітчизняній практиці 
отримують розроблені на Заході системи MRP-1 (Material 
Requirements Planning) – система планування потреби в 
матеріалах – та її сучасна модифікація MRP-2 (Manufacturing 
Resourcers Planning), яка включає функції системи MRP-1, а також 
довгострокове планування і функції управління технологічними 
процесами. 

Істотний вплив на теорію і практику управління запасами 
виявила розроблена з початку 70-х років у Японії (фірма "Тойота") 
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внутрівиробнича система "Канбан", яка дозволяє мінімізувати 
діяльність виробничого циклу, усунути у виробничих підрозділах 
фірми склади сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, 
готової продукції, а міжопераційні запаси скоротити до мінімально 
можливої межі. 

Система "Канбан" працює за принципом прямого 

поповнення запасу, але при дуже невеликому розмірі серії запасу. 
Переваги: виробництво напівфабрикатів напряму пов'язано з 
реальним споживанням і не приводить до додаткового 
навантаження на відділ планування і дозволяє уникнути великого 
обсягу паперової роботи. Непрямі переваги: постачальний 
підрозділ виробництва діє гнучко, і на протязі короткого часу 
пустий контейнер знову наповнюється (рис.18). 

Послідовність дій учасників системи "Канбан", умови і 
вимоги, які при цьому повинні здійснюватися, можна 
сформулювати як правила "Канбан": 

1. Послідуюча ділянка "витягує" вироби. 
2. Попередня ділянка виробляє вироби, число яких 

дорівнює числу раніш "витягнутих" виробів. 
3. Бракована продукція не поступає на послідуючу ділянку. 
4. Число карток "канбан" повинно біти мінімальним. 
5. Запас виробів на складі повинен бути мінімальним. 
6. Коливання попиту компенсується зміною інтенсивності 

потоку карток "канбан". 
7. Виробничі потужності ділянок повинні бути 

збалансовані. 
8. Дисципліна поставок не дозволяє порушень. 

Система "Канбан" 

 
Рис.18. Схема роботи системи "Канбан" 

На теперішній час розроблені різноманітні модифіковані 
версії системи "Канбан". Їх можна об'єднати у наступні типи 

системи "Канбан". 
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1. Поставка рівними партіями при вар'їруванні часом між 
постачальниками. 

2. Поставка через рівні проміжки часу при вар'їруванні 
розміром партії. 

3. Вар'їрування розміром партії і часом постачання в 
заданих межах. 

4. Вар'їрування типів заготовок в партії при багато 
номенклатурному виробництві. 
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Системи управління запасами 

 
Система управління виробничими запасами проектується з 

метою безперервного забезпечення виробничої діяльності будь-
яким видом матеріального ресурсу. Реалізація цієї мети досягається 
розв'язанням наступних завдань: 

- обліку поточного рівня замовлення; 

- визначення розміру замовлення; 

- визначення інтервалу між замовленнями. 
Для ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих 

показників і виробничі запаси використовуються рівномірно, в 
теорії управління запасами розроблені основні системи управління, 
які вирішують поставлені завдання, метою яких є безперервне 
забезпечення виробничої діяльності матеріальними ресурсами. 
Найбільш поширеними системами управління запасами є: 

- система управління з фіксованим розміром замовлення; 

- система з постійним рівнем запасів; 

- система з встановленою періодичністю поповнення 
запасів до постійного рівня; 

- система "Мінімум-максимум"; 

- система "точно в строк"; 

- різновидності системи "Канбан". 
Ефективність системи управління запасами залежить від 

попиту на конкретний тип запасів. Теорія менеджменту виділяє 
залежний і незалежний попит. 

Предмет має залежний попит, якщо його використання 
прямо пов'язане з планами виробництва інших виробів. Цей вид 
попиту існує, в основному, на матеріали та комплектуючі вироби, 
що використовуються при виробництві продукції. 

Незалежним попитом – це коли попит на ресурси не 
обумовлюється планами виробництва інших виробів. Прогнозувати 
його значно важче, ніж залежний попит. 

Система управління запасами при залежному попиті на 
продукцію має можливість чітко планувати потреби виробництва в 
матеріальних ресурсах, оскільки в цій ситуації основою планування 
є план виробництва. Метою такого планування матеріальних 
потреб є забезпечення виробничого процесу лише тим, що 
безпосередньо необхідне для виконання планів поточного періоду. 
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Система управління запасами при залежному попиті реалізує 
два підходи: фіксована кількість продукції та фіксований час. 

У системах з фіксованою кількістю продукції постійно 
контролюється рівень запасів. У момент зменшення кількості 
запасів нижче від встановленого рівня видається замовлення на їх 
поповнення і завжди замовляється одна й та ж кількість виробів. 
Отже, фіксованими в цій системі є рівень запасів, при якому 
повторюється замовлення, та кількість замовлених виробів. 
Система управління запасами за фіксованою кількістю продукції є 
ефективною за таких умов: 

- висока питома вартість виробів, що постачаються; 

- високі витрати зберігання матеріально-технічних 
запасів; 

- високий рівень збитків у випадку відсутності запасів; 

- скидка у ціні залежно від замовленої кількості; 

- відносно непередбачений або випадковий характер 
попиту; 

У системах з фіксованим часом замовлення на поповнення 
запасів видаються із заданою періодичністю. Кількість виробів, що 

замовляються, нестабільна і залежить від наявного залишку. Така 
система є найбільш ефективною для матеріально-технічних запасів, 
що мають такі характеристики: 

- малоцінні предмети; 

- низькі витрати на зберігання матеріально-технічних 
запасів; 

- незначні витрати при відсутності запасів у конкретний 
момент часу; 

- даний вид запасів – один з багатьох, що закуповується у 
конкретного постачальника; 

- скидка у ціні залежить від вартості замовлень відразу на 
декілька виробів; 

- відносно стабільний рівень попиту тощо. 
Більшість американських теоретиків і практиків 

менеджменту вважають, що при встановленій меті управління 
запасами (утримування на мінімальному рівні щорічної загальної 
суми витрат на забезпечення запасів) необхідно зводити до 

мінімуму такі показники: 

- кількість замовлень за рік; 
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- тривалість страхових циклів; 

- тривалість часу поставки, виготовлення та 
внутрізаводського транспортування; 

- тривалість циклів зберігання на складі; 

- кількість товарів, що знаходяться на складі; 

- кількість складів і комор. 
Американські фахівці вважають, що добре виконана 

програма управління запасами повинна дати такі результати: 
1. Більш як на 10% зменшити загальну суму витрат на 

запаси. 
2. Зменшити середню суму капітальних вкладень у запаси. 
3. Зменшити кількість дефіцитних товарів. 
Для ефективної реалізації цієї економії необхідно правильно 

використати як кошти, зекономлені на капіталовкладеннях у 
запаси, так і додаткову площу, звільнену через зменшення розміру 
запасів. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Обґрунтуйте, у чому полягає сутність виробничих 

запасів матеріальних ресурсів. 
2. Охарактеризуйте класифікацію запасів матеріальних 

ресурсів. 
3. Які ви знаєте види виробничих запасів матеріальних 

ресурсів. 
4. Дайте характеристику методів визначення виробничих 

запасів матеріальних ресурсів. 
5. Обґрунтуйте планування витрат які зв’язані з 

створенням і збереженням виробничих запасів. 
6. Обґрунтуйте у чому полягає сутність контролю 

управління виробничими запасами матеріальних 
ресурсів. 

7. У чому полягає система управління запасами 
матеріальних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 12. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 

12.1. Технічні засоби управління матеріальними 

ресурсами, їх класифікація 

12.2. Призначення і принципи побудови автоматизованої 

системи управління матеріальними ресурсами 

12.3. Завдання, які вирішує АСН, і її зв’язок з іншими 

підсистемами АСУП і ОАСУ 

12.4. Порядок вирішення АСН конкретних завдань по 

ефективному управлінню матеріальними ресурсами 

 
12.1. Технічні засоби управління матеріальними ресурсами, 

їх класифікація 

 
Технічні засоби управління матеріальними ресурсами 

представляють собою засоби і предмети праці, призначені для 
перетворення інформації у процесі управління матеріальними 
ресурсами. Технічні засоби управління можна умовно розподілити 
на матеріальні носії інформації, засоби перетворення інформації і 
засоби оснащення інформаційних перетворень (див. схему на стор. 
250). 

 
Засоби перетворення інформації прийнято розподіляти на 

два класи: 
- засоби організаційної техніки (сюди входять всі 

механічні засоби перетворення інформації і її носіїв та 
засоби автоматизації обробки текстів); 

- засоби обчислювальної техніки. 
Відповідно до конкретних завдань, які вирішуються за 

допомогою технічних засобів управління, засоби перетворення 
інформації можуть бути розподілені на групи. 

Засоби фіксації інформації. До цієї групи засобів 
відносяться пишучі машини і автомати, диктофони і письмові 
приладдя. 
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Класифікація технічних засобів управління 
 

 
 

Поряд з традиційними засобами (олівцями, ручками, 
друкарськими машинами тощо) все ширше впроваджуються в 
практику роботи апарату управління диктофони і пишучі автомати, 
які дають значний ефект у процесі створення документів. За 
допомогою диктофона співробітник підприємства економить у 
середньому 5-8 хв. на одній сторінці тексту документа, який він 
складає. Використання пишучих автоматів значно прискорює 
процес складання і оформлення документів, так як вони 
дозволяють конструювати документ на основі уніфікованих 
фрагментів текстів, записаних на перфострічці або якому-небудь 
іншому носії; вносити зміни в заздалегідь зафіксовану інформацію 
з наступним автоматичним її роздрукуванням. 

Засоби копіювання і розмноження документації. 
Управлінська діяльність потребує тиражування інформації, 
залежно від специфікації і обсягу робіт, від декількох одиниць до 
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сотень і тисяч примірників. Реалізація даного завдання досягається 
за допомогою копіювальною-розмножувальної техніки, яка 
включає в себе світлокопіювальне, фотокопіювальне, 
електрофотографічне, термокопіювальне і електронно-іскрове 
обладнання, а також апарати гектографічного, трафаретного і 
офсетного друку. 

Для оперативного розмноження документів звичайно 
використовуються гектографічний, трафаретний і офсетний 
способи друку. Гектографічний спосіб призначений для 
оперативного розмноження текстових документів і для 
малотиражного друку багатокольорових штрихових матеріалів: 
діаграм, таблиць, карт тощо. Трафаретний друк здійснюється на 
ротаторах і широко застосовується в установах з невеликим 
обсягом друкованих робіт для розмноження текстової або 
нескладної графічної документації. Тиражування залежить від 
застосовуваної форми і може доходити до 10 тис. відбитків. 
Офсетний друк виконується на конторських офсетних машинах и 
використовується для розмножування високоякісних документів. В 
останні роки у світовій практиці спостерігається тенденція до 
створення офсетних машин з програмним управлінням. 

У репродукції документів значне місце займає 
мікрофільмування – отримання фотографічним шляхом зменшених 
відображень оригінала. Мікрофільмування використовується 
головним чином з метою компактного і економного збереження 
службової документації. Найбільш доцільно застосовувати 
мікрофільмування документації в крупних організаціях, оскільки 
воно дозволяє скоротити площу архівосховищ на 90%, а обсяг 
документації, яка зберігається, - у 50-70 разів. 

Засоби обробки документації. Для механізації 
технологічних операцій обробки документів застосовуються 
аркушепідборні, фальцевальні, різальні, скріплюючи, адресно-
штемпельні, паперознищувальні та інші засоби. Номенклатура 
даної групи надзвичайно широка і включає до себе сотні видів і 
різновидностей. На даний час проявляється тенденція до 
агрегатування засобів, які входять до даної групи, з метою 
створення автоматичних ліній по обробці документів. 

На даний час у рамках так званої без паперової технології 
саме поняття "обробка документів" набуває змін. При широкому 
використанні засобів електронно-обчислювальної техніки виникає 
можливість формування документів не на паперових носіях, а на 
магнітних дисках і стрічках. У даному випадку обробка документів 
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(сортування, формування масивів, пересилання, фіксація реквізитів 
тощо) провадиться за допомогою програм для ЕОМ, які стають 
новими ефективними засобами обробки документів. 

Засоби зберігання, пошуку і транспортування носіїв 

інформації. Група засобів, які передбачені для зберігання і пошуку 
документів, містить різноманітне картотечне, стілажне обладнання, 
різні пошукові системи – як ручні, так і механізовані на базі 
використання обчислювальної техніки. Засоби транспортування 
інформації (ліфти, різноманітні конвеєри і транспортери, 
пневмопошти, електромагнітні пошти) передбачені для передачі 
носіїв запису. Традиційними засобами зберігання і механізованого 
пошуку інформації є картотеки, які використовують крайові, 
цільовими або суперпозиційні перфокарти. Принципово нові 
можливості в автоматизації пошуку потрібної інформації 
відкривають інформаційно-пошукові і експертні системи, які 
основані на електронних базах даних і базах знань. В останній час 
системи пошуку і зберігання інформації з використанням ЕОМ 
отримують все більш широке застосування. 

Засоби управлінського зв'язку. Управлінська інформація 
може бути зафіксована на носії, а може бути усною. До засобів 
переробки усної інформації відносяться телефонна апаратура, 
пристрої гучно мовного зв'язку і радіозв'язку. Дуже зручні для 
управлінської роботи спеціальні телефонні апарати, які 
забезпечують швидкий набір потрібного номера (апарати з 
пам'яттю), повторний набір номера абонента, а також 
автовідповідачі. Документовану інформацію передають через 
телетайпи, телеграф, фототелеграф (так звану факсимільну 
апаратуру), пневмопошту. Персональні ЕОМ, об'єднані в мережу, 
представляють собою універсальний засіб передачі управлінської 
інформації. За їх допомогою можна провадити так звані 
телеконференції, заочні наради, обмін оперативною інформацією, 
вони можуть слугувати засобом "електронної пошти", коли 
інформація передається по каналах зв'язку і зберігається у пам'яті 
тих ЕОМ, для яких вона передбачалась. 

Необхідною умовою продуктивної і ефективної роботи 
управлінського персоналу є прогресивні конторські меблі, до яких 
пред'являються функціональні, економічні, конструктивні та інші 
вимоги. У сучасних робочих столах проектуються спеціальні 
пристосування для підвісного зберігання – вузол, передбачається 
наявність картотек і документів. В останній час набувають 
розвитку збірні меблі, які збираються із окремих типових блоків 



 

 246�  

залежно від функціонального призначення. Спостерігається 
тенденція до створення типових робочих місць для визначених 
категорій службовців. 

Використання технічних засобів управління, безумовно, 
полегшує той чи інший вид діяльності, однак не дозволяє ще 
перейти до нової технології управління. Суттєве підвищення 
продуктивності управлінської праці можливе при комплексному 
використанні засобів збору, обробки, передачі і зберіганні 
інформації. Комплексна механізація праці за правильної її 
організації підвищує не тільки дієвість і ефективність усієї системи 
управління, але й якість прийнятих рішень. Вона сприяє 
скороченню кількості працівників, які зайняті на простих операціях 
по збору і обробці первинної інформації. На даний час 
створюються передумови для формування нової технології і 
впровадження автоматизованих систем управління. 

Розвиток технічних засобів управління можна розподілити 
на два етапи: перед електронний і електронний. Перший етап 
характеризується удосконаленням найпростіших засобів 
механізації управлінської праці. Робоче місце управлінця до 
недавнього часу мало чим відрізнялось від такого ж робочого місця 
початку ХХ століття. Ті ж, злегка модернізовані скорозшивачі, 
папки, дироколи, картотеки, а з нових технічних засобів – лише 
один телефон. Не дивно, що за останні 50 років продуктивність 
праці в управлінні зросла у 2-2,5 рази, а безпосередньо у 
виробництві – у десятки разів. Поява сучасної обчислювальної 
техніки, особливо персональних ЕОМ, революнізує динаміку 
продуктивності управлінської праці. Більш того, науково-технічна 
революція, давши потужний імпульс розвитку електронної 
технології, створює систему управління з якісно новою технічною і 
інформаційною базою, з новими формами і методами вирішення 
управлінських завдань. 

Завдяки появі і розвитку електронно-обчислювальної техніки 
стало можливим автоматизувати процеси переробки інформації. 
ЕОМ першого покоління будувались на електронних лампах і були 
здатні виконувати усього декілька тисяч операцій в секунду. Для 
встановлення такої апаратури вимагались великі спеціальні вали, 
обладнані потужними енергетичними установками і холодильними 
агрегатами. Надійність таких ЕОМ була достатньо низькою. 
Сучасні ЕОМ створюються на мініатюрних напівпровідникових 
мікросхемах і можуть виконувати декілька мільйонів операцій в 
секунду. Швидкість роботи багатопроцесорних обчислювальних 
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комплексів досягає 100-200 мдн. дій в секунду. Пам'ять таких 
машин може зберігати великі масиви інформації, які відповідають 
мільйонам сторінок типографського тексту. 

Закономірно, що сфера впровадження ЕОМ розширяється. 
Однак аналіз їх використання показує, що застосування сучасної 
електронної техніки носить поки екстенсивний характер. Питання 
про їх раціональну загрузку залежить від розширення сфери їх 
застосування і визначається масштабами додаткового приєднання 
до них периферійного обладнання, збільшенням числа завдань, які 
вирішуються, їх математичним забезпеченням. 

Досягнення сучасної науки і техніки створили можливість 
дистанційного управління безперервними процесами, багатьма 
видами станків з програмним управлінням. ЕОМ може зберігати 
інформацію, яка потрібна для управління завданими режимами 
роботи агрегатів, складати для них нову програму, скорочувати 
терміни переобладнання їх при переході на випуск іншої продукції. 

Для підвищення ефективності використання ЕОМ потрібно 
мати машини з різними технічно-економічними параметрами. Тому 
поряд з потужними ЕОМ підвищуються темпи виробництва міні-
ЕОМ. 

Практика застосування малих ЕОМ показує, що їх можна 
використовувати майже в любому виробничому процесі, особливо 
у тих випадках, коли не потрібно великого обсягу "пам'яті". Для 
них не треба мати особливого приміщення. Вони можуть 
приєднуватися до великої ЕОМ і тим самим приймати інформацію, 
яка зберігається в її пам'яті, тобто застосовувати додаткові ресурси 
для вирішення більш складних завдань. 

Управління роботою комплексу станків або установок можна 
здійснювати за допомогою системи електронного обладнання, яке 
передає інформацію малим ЕОМ. Останні збирають і аналізують 
дані, які надходять, і направляє отримані результати в більшу ЕОМ, 
яка працює за принципом розподілу часу, а вона, у свою чергу, 
надсилає узагальнену інформацію в центральну ЕОМ або органи 
управління для аналізу роботи підприємства і вироблення 
відповідних рішень. Малі ЕОМ можуть бути також використані для 
підключення до них термінальни пристроїв, розміщених в цехах 
або різних службах заводу. 

У всьому світі на даний час широке поширення отримали так 
звані персональні ЕОМ (ПЕОМ), розраховані на одного 
користувача, якому необов'язково мати спеціальні знання по 
програмуванню і електроніці. Програмне забезпечення таких 
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машин здійснюється у заводських умовах. Причому та ж ЕОМ сама 
навчає користувача роботі із застосуванням розвиненої системи 
математичного забезпечення. За своїми обчислювальними 
можливостями ПЕОМ достатньо потужні пристрої, за рядом 
параметрів порівнено з ЕОМ єдиної серії. Простота і зручність в 
експлуатації, а також відносно низька вартість персональних ЕОМ 
сприяє масовому їх застосуванню. 

Персональні ЕОМ потрібні не тільки управлінцям. Вони 
необхідні школярам, студентам, інженерам, архітекторам, лікарям. 
ПЕОМ дозволяє значно прискорити процес створення нової 
техніки, звільнити апарат управління від рутинної роботи і, 
головне, дати в руки управлінця потужний засіб значного 
розширення своїх можливостей. ПЕОМ здібний забезпечити 
оперативний доступ до банків даних, розширити коло інформації, 
яка використовується, "посилити" інтелектуальні можливості 
особи, яка приймає рішення. 

Розвиток ЕОМ йде за трьома напрямками. Це створення 
мікропроцесорів і малих машин для широкого кола споживачів; 
середніх – для обслуговування підприємств і організацій; великих і 
надвеликих електронно-обчислювальних машин (у тому числі 
багатопроцесорних) – для забезпечення автоматизованих систем 
управління державного, галузевого і регіонального значення, 
інформаційно-пошукових систем науково-технічної інформації, а 
також обчислювальних центрів колективного користування. 

Використання ЕОМ створює реальні можливості управління 
усіма виробничо-технологічними і економічними процесами 
одночасно, тобто у вигляді завершеної форми автоматизованого 
виробництва. З розвитком сучасної високопродуктивної 
обчислювальної техніки, засобів передачі, обробки і зберігання 
інформації створюється міцна технічна база для широкої 
автоматизації як процесів управління, так і виробництва у цілому. 

Об'єднання ЕОМ в обчислювальні системи розширяє сферу 
їх застосування не тільки для виробництва і управління, але й для 
загального користування. З'являється можливість, використовуючи 
телевізор і відповідне обладнання, отримувати доступ до банків 
даних великих обчислювальних і інформаційних центрів, що 
дозволить створити інформаційно-пошукову систему загального 
користування, знизити затрати на створення бібліотечно-архівної 
мережі, підвищити ефективність пошуку і використання 
інформації. Створення широкої мережі обчислювальних центрів 
пов'язане з необхідністю передачі більших масивів інформації по 
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каналах зв'язку. На даний час найбільш розвинені комутировані 
канали телефонної мережі загального користування не 
задовольняють вимоги обміну програмно-інформаційними 
масивами як за якістю зв'язку, так і за об'ємно-часовими 
характеристиками. 

Ефективність застосування технічних засобів управління 
матеріальними ресурсами є відношення результатів їх застосування 
до затрат на придбання і експлуатацію техніки. Результат 
застосування технічних засобів управлінню в жодному разі не 
вичерпується зменшенням затрат живої праці на управління. Часто 
основний результат заключається в тому, що технічні засоби 
дозволяють переробити більшу кількість інформації і підвищити 
якість прийнятих рішень. У даному випадку результат застосування 
технічних засобів управління реалізується безпосередньо у 
виробництві. При кількісному визначенні економічної ефективності 
можна користуватися такими традиційними показниками, як річний 
економічний ефект, питомі капітальні вкладення, приведені 
затрати, термін окупності тощо. 

Ефективність техніки, яка застосовується, у багатьох 
випадках визначається тим, наскільки успішно вирішена проблема 
її комплексного використання у роботі апарата управління. Як 
показує практика, особливо практика функціонування 
автоматизованих систем управління, навіть один немеханізований 
процес в загальному механізованому і автоматизованому ланцюзі 
набагато знижує ефективність системи в цілому. Тому вибір 
технічних засобів для використання у роботі конкретного 
підприємства в управлінні матеріальними ресурсами повинен 
здійснюватися таким чином, щоб поєднати всі управлінські 
операції в єдиний процес. 

При визначенні ефективності використання технічних 
засобів слід враховувати корисний ефект и витрати даного процесу. 
Ефект механізації управлінської праці заключається у першу чергу 
у підвищенні оперативності виконання операцій, а також у 
зниженні затрат праці на монотонних роботах. Це зекономить час 
управлінського персоналу, що при постійно збільшуючихся 
потоках інформації дозволить, не збільшуючи чисельності 
управлінських працівників, різко збільшити кількість оброблених 
документів. До витрат механізації можна віднести більш або менш 
значні затрати, пов'язані з придбанням і експлуатацією 
організаційної техніки, навчання персоналу для роботи на ній і її 
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обслуговування; затрати на переналагодження обладнання при 
змінах у ході управлінських робіт. 

Аналізуючи варіанти технічного оснащення, необхідно 
спочатку конкретизувати ціль механізації і автоматизації, і тільки 
потім вибирати спосіб їх здійснення, відповідну техніку, 
зупиняючись на найбільш ефективних варіантах. Слід постійно 
пам'ятати, що можливість механізації тих або інших операцій є 
необхідною, але ще недостатньою умовою придбання техніки. 
Тільки у випадку твердої впевненості, що техніка, яка 
впроваджується, удосконалює працю, дасть економічний і 
соціальний ефект, полегшить виконання операцій, слід приступити 
до вибору її конкретних зразків. 

Впровадження технічних засобів управління матеріальними 
ресурсами на підприємстві може принести відчутний ефект лише 
тоді, коли одночасно відбувається організаційна перебудова 
управління даним процесом: переглядаються форми документації, 
інформаційні потоки максимально пристосовуються до 
можливостей техніки управління. 

Електронний етап розвитку технічних засобів управління 
характеризується різким підвищенням ефективності їх 
застосування, принципово новими можливостями, які дозволяють 
вирішувати такі завдання, які були не вирішувані на старій 
технічній базі. 

По-перше, виникає можливість створення більших сховищ 
інформації (банків даних), загальнонаціональних інформаційних 
систем, які використовуються в управлінні соціально-
економічними процесами. 

По-друге, значно полегшується вирішення багатьох 
складних завдань управління економікою держави: поточного 
планування і оперативного управління, узгодження роботи 
постачальників і споживачів, технологічних графіків виробництва 
кожного продукту, планування і управління виробничими запасами 
і ресурсами, правильного розподілу і перерозподілу плану між 
окремими об'єктами. 

По-третє, створюються реальні умови для організації 
оптимального планування, що передбачає створення національної 
системи  збору і обробки інформації для обліку і планування. 

По-четверте, електронно-обчислювальна техніка дозволяє 
створити високоефективні системи інформації про розвиток 
різноманітних соціальних і економічних процесів, систему 
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прогнозів для здійснення довгострокового наукового планування, 
удосконалення національної економіки. 

 
12.2. Призначення і принципи побудови автоматизованої 

системи управління матеріальними ресурсами 

 

Автоматизована система збору, накопичення і поновлення 
норм і нормативів витрат матеріальних ресурсів (АСН) представляє 
собою різновид систем автоматизованої обробки даних. У ній в 
якості об'єкта обробки – інформаційних даних – виступають окремі 
характеристики нормативної бази: відомості про норми і 
нормативи, контрольні цифри по зниженню матеріалоємності тощо. 
Регулюючий вплив норм і нормативів в умовах госпрозрахунку і 
розвитку ринкових відносин набуває важливого значення. 

При виконанні процесу нормування вручну через великі 
обсяги нормативної інформації розрахунок норм являє собою 
надзвичайно трудоємний процес. Вручну виявляється практично 
неможливим: цільове планування економії матеріальних ресурсів з 
урахуванням реальних можливостей конкретних підприємств; 
слідкувати за змінами витрат матеріальних ресурсів; своєчасне 
внесення необхідних коригувань до нормативів тощо. 

З цієї причини без застосування ЕОМ вдається здійснювати 
нормування головним чином у виробництві основної продукції. За 
всіма останніми напрямками витрат матеріальних ресурсів потреба 
в них визначається виходячи з досвіду минулих років. 

Тому метою створення АСН і є більш всього зниження 
витрат праці на збір, оформлення, зберігання і ведення усілякого 
роду нормативної інформації на підприємствах. Створення АСН 
спрямоване також на забезпечення вірності нормативних даних і їх 
повноти в умовах накопичення даних на машинних носіях; 
своєчасна отримання потрібних даних про наявні норми для 
порівняння, аналізу тощо; використання даних про норми при 
всілякого роду розрахунках (прогресивних норм, можливого 
середнього зниження норм, потреби в матеріальних ресурсах). 

Створення АСН – це якісно новий етап у роботі по 
організації нормування і економного витрачання матеріальних 
ресурсів. У структурному відношенні АСН є функціональною 
підсистемою таких систем більш високого порядку, як АСПР 
(автоматизована система планових розрахунків) и АСУП (АСУ 
підприємства). Таким чином, поняття "комплексна АСН" означає 
сукупність функціональних підсистем АСН на різних рівнях 
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підприємства. У цих підсистемах (вони називаються підсистемами 
норм і нормативів) передбачається формування усіх видів норм (по 
матеріальних ресурсах, обладнанню, капітальних вкладеннях, праці 
тощо) для розроблення довгострокових і поточних планів 
підприємства. Так що АСН по матеріальних ресурсах представляє 
собою один із блоків підсистеми АСН. 

Одним із основних принципів АСН є забезпечення 
прогресивності нормативної інформації. Вимога прогресивності 
обумовлює необхідність систематичного перегляду і корегування 
норм і нормативів та їх оновлення в інформаційних масивах АСН. 

Нормативна і технічно-економічна інформація, яка 
характеризує можливості економії матеріальних ресурсів, повинна 
формуватися на підприємствах. Тут здійснюється процес 
матеріального виробництва і саме тут є можливість врахувати 
реальні тенденції розвитку технології, врахувати нові заходи по 
економії. 

АСН будується також з урахуванням принципу одноразового 
формування вихідної інформації в момент її виникнення, який 
виключає необхідність перенесення вручну інформації з одного 
документа до іншого. Всіляке наступне переміщення, перетворення 
тощо інформації повинно здійснюватися тільки на основі 
використання техніки. 

У системі передбачається передача інформації від рівня до 
рівня, що визначає необхідність її укрупнення (агрегування) при 
передачі від нижчого рівня до вищого і 
розукрупнення(дезагрегування) при передачі від вищого рівня до 
нижчого. 

Великий обсяг нормативної інформації потребує чіткої 
організації її збору, зберігання, накопичення і пошуку. Тому 
побудова АСН передбачає створення фондів нормативної 
інформації, які забезпечують її систематизоване зберігання, 
поновлення і автоматизований пошук. 

Важливим принципом організації автоматизованої системи 
норм і нормативів є необхідність забезпечення запитів і відповідей 
в цій системі, пов'язаних з уточненням даних про прогресивну 
норму, співставленням індивідуальних норм, розшифровуванням 
агрегованих позицій тощо. 

Великий обсяг нормативної інформації потребує чіткої 
організації її збору, зберігання, накопичення і пошуку на усіх 
рівнях системи. Передача всієї без винятку інформації, пов'язаної з 
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переглядом норм, викликала б значне удорожчання АСН. Тому 
передбачається передача тільки інформації про наявні відхилення. 

Широке застосування обчислювальної техніки в АСН 
потребує, щоб вся інформація, яка в ній використовується, була 
закодована і подана на машинному носії для автоматизації процесів 
її автоматизованої передачі по каналах зв'язку і обробки на ЕОМ. 
При цьому обов'язковою вимогою є уніфікація первинної 
документації, яка використовується в АСН. 

Важливим є також принцип забезпечення співставлення 
планової і звітної інформації в системі і взаємодії на цій основі 
АСН з автоматизованою системою державної статистики (АСДС). 

У складі АСН витрат матеріальних ресурсів виділяються 
підсистеми (блоки) по нормах і нормативах:  

1) витрат сировини і матеріалів на основне виробництво;  
2) витрат паливо-енергетичних ресурсів;  
3) витрат матеріальних ресурсів на капітальне будівництво; 
4) витрат матеріальних ресурсів на ремонтно-

експлуатаційні потреби; 
5) витрат матеріальних ресурсів на виготовлення 

інструмента, технологічної оснастки, засобів механізації 
тощо; 

6) запасів матеріальних ресурсів; 
7) на незавершене виробництво. 
Головною вимогою при формуванні норм і нормативів в 

АСН стає наукове обґрунтування методів нормування і отримання 
достовірної нормативної інформації. В умовах розробки норм 
вручну однієї з головних вимог було забезпечення достатньої 
простоти процесу розробки норм. 

У зв'язку з мінливістю питомих витрат матеріальних 
ресурсів для забезпечення можливості відповідного корегування 
норм і нормативів необхідно здійснювати поточне корегування 
фондів нормативної інформації. Ці фонди складаються з картотек 
перфокарт і первинних документів. Вони призначені для 
корегування за ними масивів інформації на магнітних стрічках 
(дисках) і для використання як архіву нормативної інформації. 

Важливою умовою належного функціонування фонду на 
магнітних стрічках (дисках) є правильність організації масивів 
інформації на них. Масиви поділяються на первинні для вирішення 
завдань власно нормування і вторинні для вирішення завдань 
планування і управління в АСУП, ОАСУ, АСПР і АСДС. 
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Первинні масиви формуються на основі інформаційного 
фонду на перфокартах; вторинні – створюються вже на основі 
первинних масивів. На рівні підприємства, наприклад, первинні 
масиви утворюються із каточок по детальних норм, питомих 
витрат, нормативних показників. Вторинні масиви тут – похідні від 
первинних – це специфіковані, індивідуальні і середньо вагомі 
норми. 

Формування і розміщення масивів на магнітних стрічках 
(дисках) повинно бути організовано з урахуванням мінімізації 
витрат машинного часу на пошук потрібної інформації і зайнятого 
обсягу пам'яті ЕОМ. Первинні масиви інформації на магнітних 
стрічках ставляться у відповідність з організацією картотек 
первинної інформації, вторинні масиви організовуються за 
напрямками витрат матеріальних ресурсів і за завданнями 
нормування, які вирішуються АСН. 

Структура організації і нормування фонду нормативної 
інформації в АСН є ієрархічною. Кожен нижчий рівень її є 
інформаційно-забезпечувальним по відношенню до вищого 
(наприклад, АСН підприємства є інформаційно-забезпечувальною 
для обласного рівня управління тощо). 

Комплекс обчислювальної і організаційної техніки, 
об'єднаної необхідними засобами передачі даних, утворює 
підсистему технічного забезпечення АСН. Саме засоби технічного 
забезпечення дозволяють реалізувати в автоматизованому режимі 
функції АСН - збір, накопичення, поновлення і аналіз нормативної 
інформації з вирішенням ряду спеціальних завдань. 

Склад засобів технічного забезпечення вибирається так, щоб 
виконати цілі, які стоять перед АСН, з мінімальними витратами 
трудових і матеріальних ресурсів. 

В істотній ступені підсистема технічного забезпечення АСН 
залежить від інформаційної підсистеми і від складу завдань, які 
вирішуються. До складу технічного забезпечення входять такі 
технічні засоби: реєстрації даних на машинному носії; передачі 
даних на відстань; обробки даних, відображення, накопичення і 
видачі даних. 

В основу технічного забезпечення АСН покладені ЕОМ типу 
ЕС. 
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12.3. Завдання, які вирішує АСН, і її зв’язок з іншими 

підсистемами АСУП і ОАСУ 

 

В АСН вирішуються завдання по нормуванню витрат всіх 
видів матеріальних ресурсів: сировини і матеріалів, палива, 
теплової і електричної енергії. Завдання вирішуються стосовно 
практично всіх видів використання матеріальних ресурсів: на 
основне виробництво, на виготовлення інструмента, технологічної 
оснастки, на випробування виробів, на виготовлення нової техніки і 
нестандартного обладнання, на ремонт і експлуатацію основних 
фондів тощо. Крім того, вирішуються допоміжні завдання: 
планування заходів по економії витрат матеріальних ресурсів; 
нормування запасів матеріальних ресурсів тощо. 

Залежно від рівня планування і порядку розподілу 
матеріальних ресурсів АСН забезпечує всі необхідні розрахунки і 
підготовку документів на рівні підприємств і міністерств. 

На рівні підприємства виконуються розрахунки: 
1) звідних відомостей по детально-специфікованих норм 

витрат матеріальних ресурсів на виріб; 
2) звідних відомостей індивідуальних норм витрат 

матеріальних ресурсів на виріб; 
3) середньо вагових групових норм витрат матеріальних 

ресурсів; 
4) норм витрат комплектуючих виробів; 
5) норм витрат і потреби в матеріалах на виробництво не 

стандартизованого інструмента, засобів механізації і 
автоматизації, на налагодження обладнання, 
випробування і упаковку придатної продукції; 

6) норм витрат і потреби виробництва в паливо-
енергетичних ресурсах )за видами) на різноманітні 
потреби; 

7) складання різних звідних відомостей, пов'язаних з 
плануванням заходів по економії матеріальних ресурсів, 
визначенням середнього зниження норм витрат 
відповідних видів матеріальних ресурсів у розрізі цехів і 
по підприємству в цілому. 

На рівні міністерств проводяться розрахунки: прогресивних 
індивідуальних норм; агрегованих норм витрат: 

1) матеріальних ресурсів за групами однорідних виробів, 
які випускають різні підприємства міністерства; 

2) шихтових матеріалів; 
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3) комплектуючих виробів, палива, теплової і електричної 
енергії, а також матеріальних ресурсів на виробництво 
не стандартизованого інструмента, засобів механізації і 
автоматизації, на налагодження обладнання, 
випробування і упаковку готової продукції.  

На АСН покладається також складання різних відомостей і 
форм, які підлягають поданню у вищестоящі організації; доведення 
інформації про прогресивні норми до підприємств. 

Розглядаючи перелік завдань, які вирішуються в АСН, перш 
за все необхідно звернути увагу на те, що норми витрат сировини і 
матеріалів розробляються як в натуральному, так і у вартісному 
виразі. 

В якості додаткових груп завдань використовуються: 
1) планування економії матеріальних ресурсів; 
2) аналіз виконання плану по економії матеріальних 

ресурсів; 
3) співставлення нормативної інформації з фактичними 

показниками витрат цих же ресурсів; 
4) співставлення норм витрат на вироби, аналогічні або 

близькі між собою за технічно-експлуатаційними 
характеристиками (на даній основі виявляються 
можливості економії матеріальних ресурсів; 

5) аналіз правильності (прогресивності) норм витрат 
матеріальних ресурсів. 

На основі цих завдань в автоматизованому режимі 
з'являється можливість вирішувати ряд завдань по управлінню 
матеріально-технічним постачанням: визначення потреби в 
продукції виробничо-технічного призначення у розрізі окремих 
підприємств. 

Використання засобів обчислювальної техніки для 
автоматизованого збору, зберігання і обробки даних  нормативної 
бази дозволяє забезпечити створення нормативної бази на 
машинних носіях і проведення планових розрахунків на 
підприємстві в автоматизованому режимі. 

По детальні норми витрат матеріальних ресурсів слугують 
підставою для розрахунку специфікованих і індивідуальних норм 
тощо. Вихідними документами при вирішенні завдань є відомості 
"По детальні норми витрат матеріалів", "Специфіковані норми 
витрат…", "Індивідуальні норми витрат". 
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АСН інформаційно взаємопов'язана з шістьома підсистемами 
АСУП (на рівні підприємства) і з п'ятьма підсистемами ОАСУ (на 
рівні міністерства). 

В АСУП найбільш тісно пов'язана АСН з підсистемою 
матеріально-технічного постачання, в якій використовуються 
норми витрат матеріальних ресурсів для розрахунку потреб в них 
на виробничу програму (річну, квартальну, місячну) в укрупненій і 
специфікованій номенклатурі, складання річного плану 
матеріально-технічного постачання, розрахунку потреб в 
матеріальних ресурсах на РЕН і т.д. 

Крім того, АСН взаємопов'язана на рівні підприємства з 
підсистемами: технічно-економічного планування, оперативного 
управління виробництвом, дослідно-конструкторських розробок, 
технологічної підготовки виробництва, бухгалтерського обліку. Як 
правило, в усіх перерахованих підсистемах виникає потреба у 
використанні різноманітних норм із АСН. У свою чергу, АСН 
отримує інформацію про конструкторсько-технологічну 
документацію, шифрах деталей тощо. 

На рівні ОАСУ АСН зв'язана з підсистемами: матеріально-
технічного постачання, технічно-економічного планування, 
оперативного управління виробництвом, науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробок, бухгалтерського обліку. 

У підсистемі матеріально-технічного постачання на основі 
інформації АСН вирішуються завдання: визначення потреби в 
матеріальних ресурсах і комплектуючих виробах по міністерству в 
цілому, по напрямках витрат і т.д.; розроблення матеріального 
балансу за групами матеріальних ресурсів; складання плану 
матеріально-технічного постачання підприємств галузі; контролю 
за станом запасів матеріальних ресурсів; розрахунку потреби в 
матеріальних ресурсах на перспективу. 

 
12.4. Порядок вирішення АСН конкретних завдань  

по ефективному управлінню матеріальними ресурсами 

 

Завдання: Розрахунок економії і середнього зниження норм 

витрат матеріальних ресурсів. 

Мета полягає в отриманні на ЕОМ інформації про можливе 
середнє зниження норм витрат матеріальних ресурсів на 
виробництво заданого обсягу продукції на конкретному 
підприємстві. 
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Для вирішення завдання потрібні такі вихідні дані: масиви 
норм витрат на поточний і плановий роки; масиви обсяги випуску 
продукції на поточний і плановий роки у розрізі окремого 
підприємства. 

Вихідними документами є машинограми "Відомість норм 
витрат і економії матеріальних ресурсів у виробництві на плановий 
рік", які видаються окремо за видами матеріальних ресурсів у 
розрізі окремого підприємства. 

Машинограми "Відомість норм витрат і економії 
матеріальних ресурсів у виробництві на плановий рік" містять по 
кожному виду продукції у розрізі підприємств такі реквізити: 

найменування матеріального ресурсу; найменування 
міністерства; найменування підприємства; кодові позначення 
міністерства, підприємства, матеріального ресурсу; найменування 
одиниці виміру потреби і економії; номер за порядком; код і 
найменування продукції; код і найменування одиниці виміру плану 
випуску продукції; план випуску продукції на поточний і плановий 
роки; код і найменування одиниці виміру норми і масиву; норма 
витрат на поточний і плановий роки; зниження (збільшення) норми 
витрат; чистова маса (чисті витрати матеріальних ресурсів) на 
поточний і плановий роки; коефіцієнт використання матеріальних 
ресурсів на поточний і плановий роки; потреба в матеріальних 
ресурсах на поточний і плановий роки; економія (збільшення 
витрат) матеріальних ресурсів. 

Завдання: Розрахунок потреби економічного району в 

матеріальних ресурсах. 

Мета вирішення цього завдання на ЕОМ полягає в тому, щоб 
скоротити трудозатрати на її вирішення ручним методом і водночас 
забезпечити достовірність інформації про потребу в матеріальних 
ресурсах підприємства і завдяки обліку розрахованої економії цих 
ресурсів у першому завданні. 

У процесі вирішення завдання визначаються підсумкові дані 
по розрахунку потреб в матеріальних ресурсах підприємства. 

Складається машинограма "Звідний розрахунок потреби і 
економії матеріальних ресурсів", яка містить такі реквізити: 

найменування матеріального ресурсу; найменування 
міністерства; найменування одиниці виміру потреби, економії, 
маси відходів і втрат; кодове позначення міністерства і 
матеріального ресурсу; номер за порядком; код, найменування 
підприємства; потреба в матеріальних ресурсах на поточний і 
плановий роки; економія (збільшення витрат) матеріальних 
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ресурсів; чистова маса, відходи, втрати; коефіцієнт використання 
матеріальних ресурсів на поточний і плановий роки. 

Вхідними документами слугують: 

- масив норм витрат матеріальних ресурсів на поточний і 
плановий роки; 

- масив планів випуску продукції на поточний і плановий 
роки. 

Використовують класифікатори міністерств, відомств, 
підприємств, продукції, що споживається, продукції, яка 
випускається, одиниць виміру. 

Алгоритм вирішення цих двох завдань включає в себе такі 
етапи: 

- пересортування основного масиву за кодами 
матеріального ресурсу, міністерства, підприємства, 
продукції; 

- формування масиву за переліком вихідної машинограми 
"Відомість норм витрат і економії матеріальних ресурсів 
на плановий рік"; 

- формування масиву і роздрукування вихідної 
машинограми "Звідний розрахунок потреби і економії 
матеріальних ресурсів". 

У зв’язку з тим, що для вирішення даних завдань розрахунки 
проводитись за кожним видом матеріальних ресурсів, необхідно, 
щоб основний масив планово-нормативної інформації був 
пересортований по зростанню коду матеріальних ресурсів, 
міністерств (відомств), підприємств. 

 
Запитання для самоперевірки і учбові завдання 

 
1. Дайте характеристику технічними засобами управління 

матеріальними ресурсами і їх класифікацією. 
2. Обґрунтуйте принципи побудови автоматизованої 

системи управління матеріальним ресурсами. 
3. Охарактеризуйте завдання, яке вирішує 

автоматизована система управління матеріальними 
ресурсами. 

4. Розкрийте методику рішення конкретних завдань по 
ефективному використанню матеріальних ресурсів. 
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 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ 
 

1. Визначити кількість середньорічного запасу металу для 
підприємства, якщо середньодобове його споживання                     
10  (десять) тн, а норматив запасу складає 20 днів. 

2. Визначити кількість виробничого запасу металу для 
підприємства при річному його споживанні 1000 тн і нормі 
запасу 15 днів. 

3. Визначити кількість виробничого запасу металу на складі 
УВТК, якщо: 

А) його добова реалізація складає 1 тонну, норма запасу 10 днів; 
Б) його річна реалізація складає 500 тн, а норма запасу 15 днів. 
4. Визначити норму збутового запасу металу підприємства 

при середньодобовій його реалізації 20 тн і нормі запасу 10 
днів. 

5. Визначити розрахункову партію поставок металу, якщо 
загальний об'єм його поставки за рік складає 100 тн, а 
кількість поставок була 20. 

6. Визначити середньодобовий об'єм відпуску металу з бази, 
якщо річний його об'єм відпуску склав 500 тн, а кількість 
типорозмірів - 1. 

7. Визначити поточну частину запасу товарного металу на 
складі, якщо розрахункова партія поставок склала 20 тн і 
середньодобовий об'єм відпуску металу склав 5 тн. 

8. Визначити час підготовчої частини товарного запасу 
металу на базі, якщо період прийому, розгрузки, 
сортування, складання металу і оформлення документів на 
нього склав 3 дні. 

9. Визначити норму товарного запасу металу на базі, якщо 
поточна частина запасу складає 10 днів, підготовча - 4 дні, 
страхова - 2 дні. 

10. Визначити норму сезонного запасу металу на базі, якщо 
середньорічне його споживання за останні 5 років склало 
1500 тн, а можливість його завозу складає 2 рази в рік. 

A) Показники витрат матеріальних ресурсів. 
11. Визначити загальні витрати металу на підприємстві за 

минулий рік, якщо на основне виробництво його затрачено 
150 тн, ремонтно-експлуатаційні потреби - 30 тн, 
капітальне будівництво-50 тн. 

12. Як визначити загальні витрати матеріальних ресурсів на 
підприємстві за минулий рік, якщо на підприємстві за рік 
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витрачено 150 тн металу, 200 тн цементу і 55 куб.м 
лісоматеріалів і 20 тис.м дизпалива? 

13. Визначити питомі витрати металу для виготовлення 1 
куб.м збірних залізобетонних конструкцій, якщо його 
загальні витрати на цю мету за рік складали 100 тн, а 
кількість придатних конструкцій складала 20 одиниць, 
кожна об'ємом 2 куб.м. Які середні витрати металу на 
одиницю готових виробів? 

Б) Показники рівня корисного використання матеріальних 
ресурсів 

14. Визначити вихід придатного цукру з цукрового буряка, 
якщо об'єм його переробки становив 100 тн, а об'єм 
придатного цукру становив 8 тн. 

15. Визначити вихід придатного вина з винограду, якщо об'єм 
його переробки становив 20 тн, а кількість придатного 
вина (сирця) склала 100 літрів? 

16. Визначити коефіцієнт корисного використання шерстяного 
матеріалу при розкройці його для виготовлення чоловічих 
костюмів, якщо після використання 100 кв.м цього 
матеріалу було зроблено заготовки для виготовлення і 
пошиву 30 костюмів, на кожен з яких пішло по 3 кв.м 
заготовки. 

B) Показники ефективності використання матеріальних 
ресурсів. 

17. Визначити показник ефективності використання 
металопрокату на підприємстві, якщо для виготовлення 
готової продукції його затрачено на 500 тис.грн, а кількість 
готової якісної продукції оцінюється на 400 тис.грн. Яка в 
цьому випадку металоємкість продукції, який показник 
матеріало віддачі? 

Г) Показники економії матеріальних ресурсів. 
18. Визначити показник потенціального резерву економії 

металопрокату на підприємстві для виготовлення сівалки, 
якщо рівень фактичних витрат металу в минулому році на 
одну сівалку складав 300 кг., досягнуті на аналогічних 
підприємствах галузі мінімальні витрати металу для 
виготовлення такої сівалки складали 250 кг., а випуск цих 
сівалок, який планувався в наступному році, складав 1000 
шт.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

1. Безвідходне виробництво - процес виробництва, який 
забезпечує комплекс операцій по повному використанню 
всіх компонентів сировини, палива для отримання готових 
продуктів. 

2. Витрати матеріальних ресурсів - їх виробниче 
споживання. 

3. Загальні витрати матеріальних ресурсів - вся кількість 
матеріальних ресурсів, затрачених підприємством на 
основне виробництво, на ремонтно-експлуатаційні та інші 
потреби. 

4. Вихід придатної продукції - видобування придатного 
продукту із сировини, яка переробляється. Цей показник 
характеризує ефективність витрат сировини. 

5. Відходи матеріальних ресурсів - це залишки вихідних 
матеріалів, які не можна використовувати для 
виготовлення тих деталей, при виробництві яких вони 
виникли. 

6. Вторинні матеріальні ресурси - ресурси, які були в 
споживанні, але після певного обробітку можуть бути 
повторно використані для виробництва нової продукції. 

7. Втрати матеріальних ресурсів - частина матеріалу, яка не 
може бути використана на даному етапі технічного розвитку 
виробництва. 

8. Господарський договір - правове регулювання поставок 
матеріальних ресурсів. 

9. Господарські зв'язки - сукупність економічних, 
організаційних і правових взаємовідносин, які виникають 
між підприємством і організаціями - постачальниками і 
споживачами в процесі забезпечення ресурсами. 

10. Джерела економії матеріальних ресурсів - реальне, 
фізичне, потенційно можливе вивільнення деякої частини 
матеріальних ресурсів. Це потенційні матеріальні ресурси, 
обсяг яких потрібно і можна якісно оцінювати. 

11. Економічне регулювання запасами ресурсів - 
цілеспрямований економічний вплив на організаційні 
умови поставок, які забезпечують оптимізацію 
матеріальних запасів. 

12. Економія матеріальних ресурсів - підвищення рівня їх 
корисного використання, яке виражається в зниженні 
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питомих витрат матеріалів на одиницю споживчої вартості 
продукції, яка випускається при підвищенні або 
збереженні якості і технічного рівня продукції. . 

13. Ефективність використання матеріальних ресурсів - 
самостійна економічна категорія, яка характеризує 
корисний результат використання матеріальних ресурсів. 
Ефективність матеріальних затрат - узагальнюючий 
показник використання матеріальних ресурсів. 

14. Знаряддя праці - частина засобів праці, з допомогою яких 
в процесі виробництва людина впливає на предмети праці 
(машини, приладдя, обладнання, агрегати, апарати та 
інше). 

15. Коефіцієнт використання матеріалу - відношення 
корисних витрат до норми витрат матеріалу. Як правило 
він менший одиниці і повинен до неї прямувати. 

16. Конкуренція - змагання між учасниками ринку за більш 
вигідні умови виробництва і збуту товарів (або купівлі 
ресурсів), яка здійснюється в різних формах і різними 
способами, переважно економічними, з метою отримання 
найбільшого прибутку. 

17. Контроль і управління запасами - регулярне 
співставлення фактичної величини запасу як в цілому, так і 
по різновидам ресурсів, з встановленими нормами їх 
наявності. 

18. Кон'юнктура ринку - сукупність умов, ознак, які 
характеризують співвідношення попиту й пропозиції на 
товари та послуги. Об'єктами вивчення кон'юнктури ринку 
є: динаміка виробництва товару, який цікавить покупців; 
завантаження виробничих потужностей в галузі та фірмі; 
рух замовлень; зміна товарних запасів; співвідношення 
експортних та імпортних позицій товару; оптові ціни. 

19. Ліміт матеріальних витрат - максимально припустима 
величина матеріальних витрат, перевищення якої не 
допускається. 

20. Матеріало віддача - співвідношення матеріальних витрат 
і виробничого продукту. 

21. Матеріаломісткість продукції _ відношення вартості 
матеріальних витрат до всієї вартості продукції. Може 
мати вимірюватись в натуральному виразі. 

22. Матеріальні ресурси - наявний комплекс речових 
.елементів, які призначені для обробки в процесі 



 

 265�  

виробництва при допомозі знарядь праці. Матеріальні 
ресурси складаються із матеріалів, які безпосередньо 
видобуваються з оточуючої природи і перетворюються в 
продукт і матеріалів, які піддалися попередній обробці 
(сировина і сировинні матеріали). 

23. Матеріально-технічне забезпечення - процес обороту 
засобів і предметів праці. 

24. Методи управління матеріальними ресурсами – система 
послідовних дій, спрямованих на вирішення конкретної 
мети чи завдання в процесі управління матеріальними 
ресурсами. 

25. Норма - науково обґрунтована міра споживання ресурсів. 
26. Норма витрат матеріальних ресурсів - максимально 

припустима кількість сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії, яка може бути витрачена в конкретному 
періоді для виробництва одиниці продукції або обсягу 
робіт визначеної якості в даних організаційно-технічних 
умовах. 

27. Прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів - 
норми, в яких уточнені внутрішні резерви по всіх джерелах 
і шляхах економії, і які забезпечують випуск високоякісної 
продукції при найменших витратах матеріальних ресурсів. 

28. Склад норми - сума її нормотворчих елементів. 
29. Структура норми - співвідношення суми нормотворчих 

елементів до загальної величини норми, яка приймається за 
100 %. 

30. Групові норми витрат - норма витрат матеріальних 
ресурсів на виробництво укрупненої одиниці одноіменної 
продукції в цілому по системі або споріднених 
підприємствах. 

31. Тинині дуальні норми витрат - кількість витрат сировини і 
матеріалів на виробництво одиниці продукції, стосовно 
визначених умов виробництва. 

32. Норма виробничого запасу - середній протягом року 
запас (в днях) кожного виду сировини і матеріалів на 
підприємстві. 

33. Норма товарного запасу - планова кількість продукції, яка 
потрібна базі (складу) для організації ритмічного 
постачання. 

34. Прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів - норми, 
в яких враховані внутрішні резерви по всіх джерелах і 
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шляхах економії та які забезпечують найбільший випуск 
високоякісної продукції при найменших затратах 
матеріальних ресурсів. 

35. Нормування - процес встановлення норми. Нормування 
витрат матеріальних ресурсів - регламентація 
використання предметів праці. 

36. Нормування витрат матеріальних ресурсів - встановлення 
науково обґрунтованої міри (норми) виробничого 
споживання матеріальних ресурсів на виробництво 
(виготовлення) одиниці продукції або обсягу робіт. 

37. Оптова торгівля - форма матеріально-технічного 
забезпечення, при якій придбання засобів виробництва 
здійснюється не на основі фондування і лімітування, а 
шляхом вільної їх купівлі на ринку. Метод організації 
ринкових взаємовідносин в процесі реалізації засобів 
виробництва. 

38. Питомі витрати матеріальних ресурсів - їх середні витрати 
на одиницю виробленої придатної продукції. 

39. Попит - покупна здатність підприємств, яка визначається 
розмірами їх грошових доходів, призначених для покупки 
товарів. 

40. Принципи управління матеріальними ресурсами - правила, 
основні положення і норми поведінки, якими керуються 
відповідні органи в процесі управління матеріальними 
ресурсами в силу соціально-економічних умов, які 
склалися в суспільстві. 

41. Пропозиція - сукупність товарів, які надійшли на ринок для 
кінцевої реалізації. 

42. Раціональне використання матеріальних ресурсів – 
якісна характеристика їх використання доцільно 
обґрунтованому рівні. 

43. Режим економії - системи, форми і методи, які направлені 
на зменшення витрат всіх видів ресурсів відносно 
корисного результату, який отримується. 

44. Ресурсозберігаюча технологія - технологія, яка 
забезпечує отримання корисного продукту (кінцевого 
результату) з меншими ніж перед цим, затратами, всіх 
видів ресурсів. 

45. Ринок засобів виробництва - сфера товарного і 
грошового обігу, сукупність актів купівлі-продажу, 
економічних відносин між продавцями - виробниками 
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засобів виробництва і покупцями (споживачами засобів 
виробництва). Ринок засобів виробництва - зв'язуюча ланка 
між виробництвом і споживанням продукції виробничо-
технічного призначення. 

46. Раціональний рівень споживання матеріальних 
ресурсів - їх витрати на рівні досягнутого мінімуму при 
виробництві одиниці аналогічної продукції ідентичної 
якості. 

47. Сезонні запаси матеріальних ресурсів - запаси ресурсів 
на базах і складах по матеріалах, які постачаються з 
сезонними перервами. 

48. Споживча вартість - корисність продукту праці, його 
здатність задовольняти певну людську потребу. 

49. Страховий запас - маса товарів, необхідних для 
задоволення потреб виробництва на випадок серйозних 
порушень поставок продукції по укладених договорах або 
непередбачених коливань у фактичному витрачанні 
виробничих запасів. 

50. Товарний запас - маса товарів, які знаходяться в сфері 
обігу при переміщенні із сфери виробництва до споживача. 

51. Товарорух - організація руху продукції виробничо-
технічного призначення. 

52. Управління – ціле направлений, свідомий вплив на об'єкт 
(чи процес) в інтересах досягнення певних результатів, для 
заздалегідь наміченої і усвідомленої мети. 

53. Управлінське рішення - творчий процес в діяльності 
керівників любого рівня, який спрямований на досягнення 
мети при вирішенні проблеми чи завдання. 

54. Об'єкт управління - те, на що спрямований певний 
управлінський вплив. 

55. Суб'єкт управління - сукупність органів і осіб, які 
здійснюють ціле направлений вплив. 

56. Управління запасами - практична діяльність, яка вирішує 
завдання раціонального режиму поповнення і витрат 
матеріальних ресурсів на різних господарських об'єктах. 

57. Управління матеріальними ресурсами – ціле направлене 
регулювання і вплив на матеріальні ресурси в процесі їх 
обертання з метою більш ефективного і раціонального 
використання.
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