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Оцінка матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) повинна бути 

комплексною, тобто враховувати весь логістичний ланцюг переміщення 

матеріальних ресурсів в процесі виробництва послуг з ТО і ремонту 
автомобілів. Першим етапом управління є закупівля ресурсів МТЗ. При 

цьому необхідно постійно оцінювати діяльність по закупівлям. 

Існують такі методи управління закупівлями [1]: 
1) метод збільшення обсягів закупівель; 

2) метод зменшення обсягів закупівель; 

3) метод прямого розрахунку обсягів закупівлі.  

Метод збільшення обсягів закупівель припускає аналіз попиту 
протягом, щонайменше, 12 місяців, вивчення попиту в майбутньому, 

створення запасів ресурсів. 

Метод зменшення обсягів закупівель передбачає аналіз статистики 
послуг з ТО і ремонту, визначення послуг, що не користується попитом, 

визначення на підставі статистики послуг, обсяг яких слід скоротити, 

визначити потрібний обсяг ресурсів. 

Метод прямого розрахунку обсягів закупівель ресурсів передбачає 
визначення періоду часу, для якого здійснюється розрахунок, визначення 

загального обсягу послуг за вибраний період часу і на базі цього 

визначення середньої величини запасів і витрат на ресурси.  

Ефективність логістики на етапі матеріально-технічного 
забезпечення характеризується сукупністю взаємозалежних показників, які 

чисельно виражають результати діяльності всіх підрозділів системи 

матеріально-технічного забезпечення по відношенню до витрат. 
Економія матеріальних ресурсів є важливим чинником забезпечення 

ефективності виробництва послуг. Пошук можливості економії повинен 

проводитися за такими етапами [2, 3]: 

- оцінка якості математичних моделей планування ресурсів МТЗ; 

- оцінка планів МТЗ та аналіз їх виконання; 

- нормування витрат ресурсів на виробництво послуг автосервісу; 

- оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах на 
виробництво послуг; 

- оцінка можливості, обсягів запасів та доцільності зберігання на 

підприємстві матеріальних ресурсів на виробництво послуг;  

- оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів в 
виробничому процесі; 

- факторний аналіз загальної матеріалоємності продукції та послуги; 



- оцінка впливу вартості матеріальних ресурсів на обсяг 

виробництва послуг. 

Оцінку та аналіз рівня забезпечення і використання матеріальних 

ресурсів доцільно проводити використовуючи такі джерела інформації: 

- план матеріально-технічного постачання; 

- маркетингові документи на матеріальні ресурси; 

- специфікації, договори на постачання матеріальних ресурсів;  

- статистичну звітність про запаси і використання матеріальних 
ресурсів; 

- витрати матеріальних ресурсів на виробництво і реалізацію 

послуг. 
- планові і звітні калькуляції собівартості виробництва послуг; 

- дані про нормативи і норми витрат матеріальних ресурсів. 

- Рівень забезпечення та використання матеріальних ресурсів 

доцільно оцінювати за такими показниками [2, 3]. 
Матеріалоємність виробництва послуги автосервісу, що припадає на 

1 грн. доходу): 
 

                     
МЭ=

СМВ

Д ,                                                 (1) 

 

де СМВ – сума матеріальних витрат грн; 

 Д – дохід, грн.  

Матеріаловіддача: дохід з кожної грн. спожитих матеріальних 

ресурсів: 
 

                
МВ=

Д
СМВ ,                                                 (2) 

 

Коефіцієнт використання матеріалів: показує рівень ефективності 

використання матеріалів, дотримання норм витрати: 
 

                            
К
м
=
СМВ

факт

СМВплан ,                                        (3) 
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