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ПЛАН УРОКУ № 23 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Планування закупівельної роботи. 

Мета: сприяти формуванню знань про планування закупівельної роботи. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, 

інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Розпочнемо із визначення «управління 

закупівельною діяльністю». Управління закупівельною діяльністю – це система принципів 

та методів обґрунтування, прийняття та реалізації рішень щодо кількісних та якісних 

характеристик товарних ресурсів, які відповідають запитам цільової групи покупців та 

забезпечують для торговельного підприємства отримання цільового обсягу торговельного 

прибутку [1]. 

В сучасних ринкових умовах підприємство самостійно обирає стратегію своєї 

діяльності на ринку, в тому числі стратегію управління закупівельною діяльністю.  

Підприємства керують закупівельною діяльністю в процесі управління товарним 

портфелем за такими етапами:  

1. Планування закупівельної діяльності,  

2. Організація закупівельної діяльності, 

3. Контроль закупівельної діяльності, 

4. Регулювання закупівельної діяльності [2]. 

Основною метою планування закупівельної діяльності є забезпечення ритмічного 

надходження товарів на торговельне підприємство в необхідних обсягах і асортименті.  

Плановий обсяг закупівлі товарів визначається з врахуванням планового обсягу 

надходження товарів на підприємство. Різниця між цими показниками полягає в тому, що 

обсяг надходження товарів розраховується у роздрібних цінах, а обсяг закупівлі товарів – 

в оптових [3]. 

Розрахунки планового обсягу закупівлі товарів проводяться окремо за кожною 

товарною групою, а потім узагальнюються на підприємстві. Плановий обсяг закупівлі 

товарів визначає загальну потребу підприємства в товарних ресурсах у цілому на 

плановий період. 

Під час планування процесу закупівельної діяльності необхідно визначити її 

стратегію, врахувавши такі показники, як: привабливість ринків сировини, матеріалів і 

комплектуючих та положення на цих ринках серед інших закупників.  

Розглянемо сучасні стратегії в маркетингу закупівель: 

- вибір глобальних постачальників;  

- вибір одиничних постачальників; 



- модульні поставки, закупівля модулів;  

- комплексний функціонально-вартісний аналіз. 

Стратегія вибору глобальних постачальників – закупівля може організовуватися на 

міжнародних ринках. При даній стратегії спостерігаються такі переваги, як: асортимент 

закупівель розширюється, гарантованість постачання підвищується, також зростає 

конкуренція постачальників, а при нормальних умовах імпорту розширюються й 

можливості цінової економії. 

Стратегія одиничних постачальників – поставка декількох видів товарів тривалий 

час здійснюється одним постачальником. Вибір даної стратегії сприяє скороченню 

кількості постачальників з метою зниження витрат із закупівлі й логістики. При цьому 

обираються великі, найбільш конкурентоспроможні й спеціалізовані постачальники. 

Метою даної стратегії є скорочення витрат із закупівлі та логістики. Таку стратегію 

доцільно використовувати, якщо: 

- постачальник іде на цінові уступки, надає широкий спектр послуг, вигідні умови 

оплати за товар; 

- співробітництво з обраним постачальником дає більшу користь, ніж з іншими 

потенційними партнерами; 

- досягнуто взаєморозуміння між підприємством-закупником і певним 

постачальником, ефективної взаємодії у питаннях маркетингу, логістики, інформаційних 

технологій. 

Недоліки стратегії: 

- ціни продажу через певний проміжок часу можуть перестати бути 

конкурентоспроможними; 

- збільшується ризик перебоїв у поставках; 

- зростає залежність від єдиного постачальника. 

Стратегія «закупівлі модулів» - це різновид стратегії з орієнтацією на скорочення 

кількості постачальників та обмеження числа товарів, що закуповуються та стосується не 

окремих види товарів, а цілих комплексів – модулів поставок. 

Перехід від закупівель окремих видів товарів до закупівлі модулів можливий за 

таких причин: 

- якщо метою є зменшення глибини асортиментних ліній власних закупівель; 

- необхідно скоротити витрати часу; 

- необхідно зменшити кількість постачальників; 

- гнучкий та персональний підхід до головних постачальників дозволяє закупнику 

краще реагувати на зміни ринкового середовища. 

Стратегія комплексного функціонально-вартісного аналізу реалізує метод 

планомірного й систематичного дослідження функцій даного товару та визначення умов, 

що забезпечують роботу необхідних функцій з мінімізацією витрат [4]. 

Обрана стратегія закупівель має відповідати стратегії розподілу, яку обирає 

підприємство. Розглянемо види стратегій розподілу: 

- Конкурентна стратегія закупівель найкраще підходить інтенсивному розподілу з 

боку постачальника. Дану стратегію вибирає для себе підприємство, яке реально 

оцінивши обмеженість своїх можливостей і своє місце серед інших підприємств-

закупників, обирає для себе одного великого постачальника і закуповує у нього найбільш 

популярні види й модифікації товарів. Звичайно, дане підприємство працює на рівні 

конкурентних цін, використовуючи недорогий транспорт, звичайні умови оплати і будь-



яка спроба атакувати конкурентів ризикована, тому що це загрожує викликати відповідні 

активні реакції конкурентів. 

- Ексклюзивна стратегія закупівель демонструє особливі відносини з 

постачальниками та постачання ексклюзивних (престижних) товарів обмеженому колу 

торговців. Підприємство-закупник постійно закуповує великі обсяги товарів у певного 

постачальника (не менше 20% від загального обсягу виробництва постачальника). 

Звичайно, постачальник у такому випадку є, в деякій мірі, залежним від підприємства-

закупника, але також формуються особливі відносини з постачальником, що має 

популярність у комерційному бізнесі та прихильність споживачів. 

- Селективна стратегія закупівель — є перехідною між двома іншими стратегіями 

закупника – інтенсивною й ексклюзивною та передбачає закупівлю тільки тих товарів, які 

потрібні серед запропонованого списку (переліку) товарних пропозицій. Селективність 

проявляється у виборі відособлених асортиментів закуповуваних товарів, у специфіці 

вимог до їхньої якості та ін. Арсенал мотивації постачальника може бути такий як і у 

ексклюзивної стратегії, але інструментарій використається не так активно й не повністю 

[2]. 

Закупівельна діяльності підлягає контролю та регулювання, які є заключним 

етапом підсистеми управління закупівельною діяльністю. 

Контроль закупівельної діяльності проводиться за наступних напрямках: 

- аналіз якості співпраці підприємства з постачальниками;  

- аналіз конкурентоспроможності товарного портфелю постачальників; 

- контроль виконання плану постачання товарів;  

- аналіз відповідності кількості та якості товарів, що надходять;  

- контроль за своєчасним надходження коштів за сплату штрафів;  

- контроль виконання плану закупівлі товарів. 

Регулювання закупівельною діяльністю рекомендуємо проводити за наступних 

напрямках:  

- правове регулювання,  

- внутрішньофірмове регулювання.  

Правове регулювання має здійснюватися за допомогою законів та інших правових 

актів, а саме, договорами на поставку товарів с постачальниками. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що включає в себе внутріщньофірмове регулювання? 
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«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація закупівлі товарно-матеріальних цінностей. 

Тема уроку: Вивчення ринку сировини і матеріалів. 



Мета: сприяти формуванню знань про вивчення ринку сировини та матеріалів. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, 

інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Процес планування передбачає наступні етапи: 

дослідження ринку сировини і матеріалів, визначення потреби підприємства по усій 

номенклатурі споживаних матеріалів, складання плану закупівель матеріалів і вартісний 

аналіз заготівельної фірми. 

Дослідження ринку сировини і матеріалів - один з елементів планування 

матеріально-технічного забезпечення підприємства. Вивчення ринку сировини і 

матеріалів припускає систематичні збір, обробку, аналіз і оцінку інформації про 

пропозицію конкретних видів матеріалів, асортимент і ціни на сировині, мате-риалы, 

паливо і напівфабрикати. При дослідженні ринку сировини і матеріалів підприємство 

повинне дати кількісну оцінку пропозицій необхідних йому матеріальних ресурсів в 

асортименті і за пропонованими цінами. Важливе місце у вивченні цього ринку займає 

аналіз витрат по доставці матеріалів. 

При аналізі конкретних постачальників сировини і матеріалів важлива роль 

належить інформації про стан портфеля замовника. 

Дослідження ринку сировини і матеріалів носить стратегічний характер, оскільки 

вирішується питання про закупівлю матеріальних ресурсів. Виробляючи стратегію 

постачання, підприємство порівнює власні витрати на виробництво необхідних деталей з 

ціною аналогічних деталей у постачальника. 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

http://www.paragononstate.com/konspekt-lekczj-planuvannya-dyalnost-organzacz/459-5-6--.html
http://www.paragononstate.com/referati-z-discziplni-planuvannya/366-viznachennya_potrebi_v_materalnih_resursah.html
http://www.paragononstate.com/shpargalki-z-discziplni-planuvannya-na-pdprimstv/331-planuvannya-zakupvel-materalnix-resursv.html
http://www.paragononstate.com/planuvannya-vitrat-virobnicztva--czn/28-skladannya-koshtorisu-vitrat-na-virobnicztvo-.html

