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Дата: 30.09.2021 

Тема: Організація матеріально-технічного забезпечення 

Мета: охарактеризувати організацію матеріально-технічного забезпечення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 
       Матеріально-технічне забезпечення підприємства являє собою раціонально, організоване забезпечення 

виробництва знаряддями й предметами праці. 

     Воно включає організаційно-економічні заходи щодо виявлення потреб у матеріально-технічних 

ресурсах; їхньому пошуку, придбанню, своєчасному завезенню, зберіганню й ощадливому використанню; 

регулюванню матеріальних запасів, підготовці матеріалів до виробничого споживання, доставці їх у цехи, на 

ділянки й робочі місця. Цю роботу виконує відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання). 

       Матеріально-технічні ресурси здобуваються на ринку безпосередньо в підприємств-виробників за 

прямими господарськими зв’язками або через організації-посередники. Періодична закупівля матеріальних 

ресурсів може здійснюватися на товарних біржах. 

      При виборі постачальників варто враховувати ряд факторів: територіальну віддаленість і оперативність 

поставок, відповідність виробничої потужності постачальників потребам підприємства в матеріальних 

ресурсах, їхню якість, ціну, умови розрахунків, можливість надання кредиту та ін. Перевага віддається тому 

партнерові, який забезпечує кращі умови з мінімальними витратами. 

     Між постачальниками й споживачами матеріально-технічних ресурсів укладається договір, що 

регламентує умови поставки: обсяг, якість, ціну товару, форму розрахунків, строки доставки, 

відповідальність за порушення умов договору. 

     Своєчасне й безперебійне матеріально-технічне забезпечення виробництва залежить від точного 

визначення потреби в матеріальних ресурсах за напрямками їх використання: основне виробництво; 

капітальне будівництво; науково-дослідні роботи; ремонтно-експлуатаційні потреби; виготовлення 

технологічного оснащення й інструменту; приріст незавершеного виробництва; створення виробничих 

запасів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відносять до матеріально-технічного забезпечення, ресурсів підприємства? 

2. Від чого залежить  матеріально-технічне забезпечення підприємства? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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