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Анотація. Кодекс Поведінки Постачальника- заснований на міжнародно визнаних 

стандартах і принципах роботи та визначає очікування щодо партнерів, дочірніх компаній і 
субпідрядників. 
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Вступ. 

Однією з важливих умов чіткого виробничого процесу є своєчасне і повне 

забезпечення його необхідними матеріально-технічними ресурсами (МТР), що 

лежать в основі процесу виробництва та постачань.    

В свою чергу, матеріально-технічне забезпечення – це форма товарного 

обігу у сфері матеріального виробництва,  що дає змогу забезпечити 

підприємства сировиною, матеріалами, комплектуючими, напівфабрикатами, 

готовими виробами тощо, необхідними для виробничого і невиробничого 

споживання.  Правильно налагоджена система матеріально-технічного 

забезпечення є запорукою безперебійного забезпечення підприємства всіма 

видами матеріальних ресурсів, що є важливим елементом наукової організації 

виробництва. Більшість промислових підприємств для свого внутрішнього 

виробництва здійснюють закупівлю товарів для використання в подальшому 

віробництві. 



Закупівлі товарів необхідно детально розраховувати, описувати і 

систематизувати, по можливості автоматизувати, рекомендувати виконавцям 

чіткий регламент, організувати ефективну схему контролю.  Виділимо з яких 

частин полягає процес закупівлі товарів, і розглянемо спрощений регламент 

закупівлі товарів. 

Більшість дій (етапів), які здійснюються при закупівлі товарно-

матеріальних ресурсів, однотипні : 

 Розрахунок потреби в ТМЦ для забезпечення виробничого процесу або на 

проведення деяких робіт, наприклад, на проведення ремонтних робіт, що 

проводяться власними силами (планування забезпечення); 

 Планування сукупної потреби в закупівлі запасів; 

 Комплексне планування постачань (закупівель) в цілому по 

підприємству;підбір постачальників, тендерні процедури; 

 Постачання ТМЦ (оформлення, контроль дотримання умов постачання, 

прибутковування на облік ); 

 Перевірка якості товарів, що поступили, при прийманні або в ході 

проведення додаткової перевірки, випробувань, сертифікації, яка може 

проводитися підприємством. 

Основний текст. 

Закупівля МТР (матеріально-технічних ресурсів) і устаткування для 

комбінату безпосередньо пов'язані з його виробничою діяльністю і 

безперебійною роботою. Загалом, меткомбінат закуповує: 

 Сировина та матеріали; 

 Устаткування й інструменти; 

 Послуги (залізничні, транспортні, ремонтні й адміністративно-

господарські). 

Нижче буде приведена блок-схема (рис.1.1.) етапів процесу закупівлі на 

підприємстві, де ми маємо певне завдання на початку роботи, саме послідовні 

етапі та результат на фініші. Важливо приділяти увагу при виборі 

постачальника, бо від цього буде залежати якість МТР, поставки та 



майбутнього співробітництва. Після проведення тендерного засідання свою 

вагу в прийнятті рішення на постачання мають фінансова служба та служба 

безпеки. Комбінат закуповує товари не тільки в межах України, але також від 

партнерів за кордоном. Тоді схема набуває більше процесів, проміжних 

операцій та звісно ж іншу кінцеву суму за МТР. 

Треба зауважити на тому, що важливою умовою при виборі та 

затвердженні поставки постачальникам є умови доставки вантажу. Продавець 

зобов'язаний нести всі витрати та ризики, що пов'язані з транспортуванням 

вантажу також відповідаючи за доставку вантажу в місте призначення. В 

деяких випадках, продавец може відправити товар на склад пошти, або взагалі 

відмовитися від доставки , тоді на продавця покладаються мінімальні обов’язки 

та ризики. Але система закупівель та політика комбінат такі умови не 

припускає. 

 

 
Рисунок 1.1- Блок-схема етапів процесу закупівлі МТР на підпріємство 

 

Що мається на увазі «Вхід» та «Вихід» в приведенній схемі : «Вхід» - це те 

певне завдання, яке стоїть в самому початку запувівельної логістики для 

підприємства, в чому конкретно є потреба та завдання; «Вихід» - це результат 

певних, уврегульованих взаємних дій між цехом замовником на підприємстві, 



співробітниками відділу закупівель та постачальниками,а саме ланцюжок 

постачання товару на підприємство. Кожний послідуючий етап залежить від 

якості та своєчасного виконання попереднього.  

Для вдосконалення логістики закупівель вважаю, що досвід країн 

зарубіжжя був би максимально корисним, якщо б деякі процеси системи 

спиралися саме на досвід краї Європи та Америки. Що дало б можливість 

знизити ризок неякісніх постачань та знизити витрати на економічному рівні 

для підприємства.  

Треба ввести для кожного підпрємства свій Кодекс Поведінки 

Постачальника, заснований на міжнародно визнаних стандартах і принципах 

роботи, який буде визначати умови співпраці «Замовник - Постачальник». 

Кодекс Поведінки Постачальника містить наступні тематичні області: 

 Здоров'я та безпека; 

 Управління та дотримання законодавства; 

 Праця і права людини; 

 Екологічні показники; 

 Готовність до надзвичайних ситуацій і стійкість бізнесу; 

 Приймаючі спільноти; 

 Інформація та звітність; 

 Прихильність керівництва. 

Наступним впровадженням в налагодженні зв'язку з постачальниками, є 

можливість працювати з місцевими постачальниками на особливих умовах. 

Треба максимально розширити можливості для місцевих постачальників щоб 

збільшити місцеві закупівлі і тим самим підтримувати місцеву економіку. 

Головну роль в будь-якому транспотуванні грає швидкість,якість та 

вартість доставки вантажу.Тому треба обирати найкоротші маршрути для 

скорочення часу транспортування, в належному стані транспортий засіб та 

спрямовувати свою логістику закупівель на прямі постачання без посередників. 

Заключення та висновки . 



Отже, на всіх рівнях систем закупілі та  контролю якості при 

доскональному методичному опрацюванні схеми процесу можна значною 

мірою задовольнити релевант при пошуку материалів. Кінцева мета  ініціативи 

роботи з постачальниками на місцевому рівні - забезпечити, щоб місцеві 

підприємства були краще підготовлені до того, щоб конкурувати за майбутні 

контракти. Це дало б можливість покращіти відносини на місцевому рівні та 

знизити ризок неякісніх постачань та знизити витрати на економічному рівні 

для підприємств. А прямі постачання без участі посередників (транспортно-

логістичних компаній) значно зменшують вартість доставки та дають змогу 

конролювати постачання на вигідних для підприємства умовах. 
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