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Проблема забезпечення 
вітчизняною сировиною підприємств 
фарфоро-фаянсової галузі України 
Іп the articte the author investigates the logistic approach problem as to the opti
mization of the process of the domestlc origin raw materials deliveries at the enter
prises of the porcelaln and faience industry with the purpose of increasing the 
quality standards and competltiveness of the manufactured goodsl the question 
Ьеіпg raised is Ьесотіпg more and more buming under the conditions of 
Ukraine's entering the WТО and eliminating the raw dependence оп the foreign 
suppliers. 

По�анов_ка проб�е.ми .. В Комплексній програмі «Україна-2010», роз
роблен1и Каб1нетом М1н1стр1в Украіни, передбачається всебічне зростання 
виробництва, розширення асортименту і підвищення якості товарів народно
го споживання: Розшир��ня асортименту та підвищення якості фарфоро-фа
янсових в�роб1в має зд1иснюв�тися не за рахунок зростання капіталовкла
день у буд1вни�тво нових завод1в, а завдяки реконструкції і технічному пере
облаfІнанню п1дприємств, впровадженню нових технологій, устаткування і 
пече_и випалювання, пошуку та впровадженню резервів оптимізації ефектив
ност� виробництва, підвищенню якості продукціі. Усе це визначає шляхи по
д�льш?го в1;1осконалення процесу управління виробничо-комерційною 
д1яльн1стю п1дприємств фарфоро-фаянсової промисловості на основі впро
вадж�ння принципів маркетингу та логістики. 

. Пщприєм�тва _ фарфоро-фа�нс?вої промисловості виробляють фарфо
ров1, фаянсов1, маиот�ов1 та ус1ляКІ вироби тонкої кераміки господарського, 
культурно-побутового I художньо-декоративного призначення. Основною си
ровиною для цих підприємств є каолін, польовий шпат, кварцовий пісок пег-
матит, вогнетривкі та бентонітові глини. 

Україна має добрі умови для розвитку виробництва кераміки побутового 
використанн�. Род�вища найкращи� сортів каоліну, що поширені головним 
ч�ном у смуз1 укра1нського кристатчного масиву, зумовили розміщення тут 
пщприємств фарфоро-фаянсової галузі. 

До ро�паду Радянського Союзу, в 1_989 р., у республіці діяли 23 заводи, в 
тому числ� 17 фарфоров�х. 2_ фа�нсов1 й 4 майолікові, що були розміщені у 
12 _о�ласт_ях _(переважна 1х КІл_ьКІст� - у Житомирській області 9 заводів). 
Наиб1льш1 пщприємства галуз1 нин1 - КП «Баранівський фарфоровий за
вод», З�Т «Коеостенський фарфоровий завод» (Житомирська область), ТОВ 
«ДружКІвськии фарфоровий завод» (Донецька область), ЗАТ «Полонський 
фарфор» (Хмельницька область), ЗАТ «Будянський фаянс» (Харківська 
область). 

_Глобалізаці� світової економіки _і стрімке переважання пропозиції ке
рам1чних вироб1в над попитом на вІТчизняному ринку ускладнює функції 
сфери постачання сировини та комплектуючих матеріалів для виробництва 
фарфоро-фаянсових виробів. Успішна реалізація процесу: постачання -
виробництво - збу,: перед?ачає наявність обширної інформації про стан як 
навколишнь?го, так I внутр1шнього середовища. Щодо завдань дослідження 
ринку за��п1вель, Т?_ вони полягають у регулярному збиранні й оцінюванні 
дет�ль�о1 1нформ_ац11, яка стосується ємкості ринку фарфоро-фаянсових ви
робщ I створенн1 передумов для оптимізації процесу постачання сировини 
та комплектуючих ма:еріа�ів. Осн�во_ю дослідження ринку має стати пра
вильно �формована м1с1я д1яльносп пщприємства за умов формування рин
ков�х в1дносин. Поштовхом �я проведення дослідження є розроблення за
ход1в, спрямован�х �а оптим1Зац1ю процесу постачання сировини та ком
плектуючих матер1атв, зниже�ня загального рівня витрат завдяки впровад
женн!О ресурс�-- та енерг�збер1гаючих технологій, відповідних вимогам рин
ку зм1_н у власн1и програм� збуту, використанню здобутків технічного прогре
су, зб1льшенню ринкової частки продукціі підприємства. 

. Сьогодні питання підвищення рівня якості та конкурентоспроможності 
вІТчизняних фарфоро-фаянсових виробів є одним з найактуальніших і його 
неможлив? вирішити без позитивного розв'язання проблеми повного забез
печення вІТчизняною сировиною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на велику 
практичну значимість проблеми забезпечення вітчизняною сировиною 
п1�приє_м,ств .</:>аРФ?РО-фаян�ової галузі легкої промисловості Украіни та 
оц1нки 11 над1иносп з позиц1й логістичного підходу до своєчасності поста
чання, нині практично. від�утні дослідження у цій сфері. Найчастіше справа 
зводиться л�ше до яКІсно1 характеристики постачальника з позиції оцінки 
с�оєча�нос:1 постачання [4] або до. застосування рейтингової системи на 
пщстав1 оц1нок незалежних експерпв, що знижує об'єктивність оцінки і не 
забе�печує оптимального вибору постачальників з урахуванням умов 
зовн1шнього середовища та ситуації, що складається на міжнародному ринку 
фар_фор_о-фаянс?вих виробів (5, 7, 8]. У статті [3] розглянуто проблему 
зам!ни !�портно1 пегматитової сиро�ини на вітчизняну, проте критерій оп
тим1Зац!1 _проц�су пос:гачання матер1альних ресурсів поміж критеріїв ефек
тивност1 и доц1льност� не розглянуто. 

Формул�вання цілей статті. Метою статті є розроблення та впровад
�ення з�_ход1в, спрямованих на розв'язання проблеми поступової заміни 
1мпортно1 сировини, яка використовується для виробництва фарфоро
фаянсових виробів вітчизняними підприємствами, та використання 

44 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2006. №2 

математичн�го апарату для оцінки над1иності постачальників з позиції 
своєча��ост� постачання сировинн�х ресурсів з використанням кількісних 
критерпв �я об(рун�вання управтнських ріше�ь у системному відборі по
стачальниюв та п1двищення ефективносп ключових логістичних 
функціональних областей інтегрованої системи менеджменту підприємства. 
. Виклад основного матеріалу. Вартість різноманітної сировини (крім 

ппсу), яку використовують у фарфоро-фаянсовій промисловості, становить 
10-12% вартості виробів, у тому числі глиновмісноі сировини - 3-4"/о. Ви
робництво виробів із фарфору і фаянсу пов'язане із значними витратами ос
новних сировинних матеріалів. Наприклад. для виготовлення lт фарфорових 
виробів . необхідно 1,63 т сировинних матеріалів, а для 1 т фаянсу - 1,5 т. 
�агальн1 ��трати сировинних матеріалів, з урахуванням виготовлення форм 
1 вогнест�икого припасу, становлять 3-3,5 т на 1 т готових виробів (6, 
с. 41-42]. 

Показник витрати матеріалів розраховують як відношення вартості ви
коР..истаних дл� виробництва матеріальних ресурсів до валової продукції. 
Спика. тенденц1я до зни�ення цього показника чітко виявляється у вироб
ництв� фаянсових вироб1в, про!е у виробництві фарфорових виробів він у 3 
рази перевищує розрахунковии. На багатьох заводах фактичні технологічні 
відходи і биті вироби перевищують нормативи, що призводить до перевитра
ти сировинних ресурсів на 1 т готової продукціі. 

. На витрату сировини значний вплив мають технологічні чинники. З 
П)д�ищенням рівня кондиці��ості сировини значно зростає її вартість. За 
х1м1�ного збагачення каотн1в та використання складного устаткування 
вар:1сть сировини зростає у 2-3 рази. Цей чинник необхідно враховувати у 
раз1 витрат сировини залежно від якості й призначення готових виробів. Пе
ревитрату сировини зумовлено також її використанням в незбагаченому ви
гляді. Підвищений рівень від!<одів, а відповідно, нераціональне використан
ня сировини, також можл�в1 через �едотримання гранулометрії сировини, 
поруше_ння вимог стандарпв щодо яКІсного складу маси, режимів формуван
ня, суш1ння, випалювання, нанесення малюнків та поливи тощо. 

Т�адиці�на технологія виготовлення фарфорових та фаянсових виробів 
матер1ало- 1 енергоємна. Наприклад. на виготовлення 1 т пластичної маси 
(в перерахунку на суху) витрачається близько 380 кВт/год електроенергії і 
перевитрата сировини в середньому становить 8%. Централізоване приготу
вання багатокомпонентних мас стандартного складу і постачання іх вітчизня
ним заводам у вигляді порошку (грануляту) є важливим чинником зниження 
вит�ат сировин�. у .. :ому чис�і й дрібномелених каолінових матеріалів на 
перюд до орган1Зац11 центратзованого забезпечення масою заводів. У бага
токомп?нентн�х ма�ах мо�на використовувати великі об'єми сировини не
високо� якосп, осКІльки в1дхилення властивостей одного компонента ком
пен�ується в�дповідн_ими властивостями решти складових. При цьому, 
зам1нивши шт керну п1дготовку та підготовку прес-порошку сухим способом, 
можна уникнути витрат тепла та енергії на сушіння суспензій в розпилюваль
них сушарках, що відповідно підвищує економічність виробництва. 

У ра�і використ�ння у кераміч�их масах зміцнюючих добавок, зни
�ується р1вень в1дход1в на етапах суш1ння й першого випалювання, можна не 
пльки ширше використовувати менш якісну сировину, а й скоротити витрату 
сировини у ме�ах 1% завдяки_ підвищенню міцності у висушеному стані. 

З 69.�х роюв на багатьох п1дприємствах галузі використовували привозні 
з Ка�елп пегмати_ти Чуп_�нського родовища. Після набуття Україною незалеж
ност� освоєння м1сцево1 сировинної бази набуло особливої актуальності. По
чали вив�ати природні пе�матити родовищ Грузлівецького (Житомирська об
ласть), Б1льчаКІвського (Р1вненська область) та Майдан-Лабунського (Хмель
ницька область). Тепер ведуть активну геологорозвідку пегматитів у Жито
мирському районі Житомирської області. 

У природному (незбагаченому) стані якість пегматитів не за всіма показ
никами відповід?.є вимогам нормативних документів щодо зазначеної кварц
по�ьовошпатово! сировини для виробництва фарфоро-фаянсових виробів. 
Вм1ст окси� затза (Fe203) у природних пегматитах Грузлівецького родовища 
становить в1д 0,28 до 1,09%, Майдан-Лабунського - від 0,69 до 1,55% (за 
норм для виробництва високоякісних фарфорових виробів 0,2-0,3%). 

Пегматити Чупинського родовища, які близько чотирьох десятиліть вико
р�стов_ували на підприємствах України, теж не за всіма показниками 
вщ�ов1дають вимог�м _нормативної документації, зокрема за вмістом оксиду 
затза (Fe

.?03) та сп1ввщношенням оксидів лужних металів (K,O:Na,O). Отже, 
в галузя_х 1х з�стосув�ння використовували кварц-польовошпатові матеріали, 
що не в1дпов1дали ус1м вимогам стандартів. 

Природн) жили пегм�титов_их родовищ подано недиференційованим пег
матито� пл�поклаз - м1кроктнокварцового складу. Вони переважно роже
во-, св1Тлос1рого кол.�ору, гранітної, пегматоідноі і - місцями - графічної 
с:рукту�и, масивно� та плямистої текстури. Середній вміст матеріалів 
м1кроктну - 45-55°� •• кварцу - 2_0-35%, плагіоклазу - 17-20%; у не
значних КІлькостях є бютит I мусковІТ. 

Щоб дослідити придатність пегматиту Грузлівецького родовища для 
виготовлення фарфорових виробів, лабораторія ДКГЕ «Укргеолбудм» про
вела випробування на дС:вбиському фарф?ровому заводі (ТОВ «Корал» 
Довбишс�кии фарфоровии завод»). Внастдок електромагнітного збага
чення вм1ст Fe203 зменшився у 2-3 рази й у валовій заводській пробі ста
новив 0,24%, що цілком відповідає вимогам ГОСТ 7030-75. Якість збагачен
ня протоколювали, випалюючи за температури 1350 ° (, і вогневі проби не 
мали видимих неозброєним оком залізовмісних домішок. Відповідно до 
ре�еП;УРИ, збагачений пегмати: додавали до фарфорової маси у кількості 
2510 в1д скл�ду шихти та глазур1в для поливу (77% шихтових компонентів). 
В ре�ультап проведеноrо ек�перименту отримали фарфоровий посуд. що 
за вс1м.а парам�трами вщповщав вимогам ГОСТ 28390-89, а відсоток браку 
та вих1д вироб1в за сортами були у межах нормативних заводських вимог 
(3, с. 29]. 



Використання місцевої сировини замість імпортної привозної дає знач
ний економічний ефект. Передусім - це зниження собівартості продукції 
завдяки ціновій різниці між пегматитами Чупинського родовища та 
Грузлівецького. Порівняймо: близько 300 грн. за 1 т імпортної сировини і 99 
грн. за 1 т вітчизняної. Зауважимо, що якість фарфорових виробів зовсім не 
погіршується. 

Значній економії в раціональному використанні сировини у разі виго
товлення виробів масового споживання сприяють складові компоненти гото
вих мас, які містять сировину невисокої якості, що зовсім не має каолініту, 
включаючи місцеві види сировини, за умови їх широкого використання у ба
гатокомпонентних масах. Для підвищення естетичних властивостей цього по
суду необхідно підібрати поливи, які б відповідали вимогам національного 
декору [2]. 

Перевитрата сировини допускається на стадії випалювання, оскільки 
теплові агрегати часто експлуатують з порушенням практичних режимів і не 
завжди правильно підбирають відповідну температуру випалювання. 

Сировина, яка постачається для потреб фарфоро-фаянсової промисловості, 
має бути вищого ступеня збагачення й мати відповідний нормативам стабільний 
склад та властивості. Значні резерви економії сировини криються в аналізі та 
контролі за зберіганням і використанням її на підприємствах галузі. 

Запропонований вченими Українського науково-дослідного інституту 
фарфоро-фаянсової промисловості метод обчислення оптимальної витрати 
сировини, зміни асортименту виробів, методом множинної лінійної кореляції 
дає змогу швидко визначити перевитрату сировини на заводах галузі й ужи
вати відповідні заходи. 

Для використання концепції логістики на етапі постачання сировини не
обхідно бути готовим до зміни самої філософії організаціі виробництва 
кінцевої продукціі, яка, враховуючи властивості вихідної сировини, має 
відповідати усім характеристикам чинного і потенційного попиту. 

За умов функціонування логістичної системи на фарфоровому заводі не
обхідно дотримуватися правила, яке полягає в тому, що розрахунки усіх па
раметрів виробничо-комерційної діяльності потрібно вести нібито в зворот
ному напрямку. Таким чином, розрахунок потреби в сировинних ресурсах 
здійснюється у зворотному до виробничого процесу напрямку, тобто від 
кінцевої продукціі до вихідної сировини, матеріалів, напівфабрикатів. 

За умов ринкової економіки особливої актуальності набуває 
своєчасність постачання високоякісних сировинних ресурсів на 
підприємства фарфоро-фаянсової галузі для забезпечення ритмічної робо
ти. Якісна, своєчасно доставлена у необхідне місце з оптимальними витрата
ми, сировина є основою успішного функціонування на ринку підприємства, 
виробничо-комерційну діяльність якого зорієнтовано на задоволення потреб 
кінцевих споживачів. 

Оцінка своєчасності постачання матеріальних сировинних ресурсів 
будь-яким іноземним постачальником визначається як імовірнісна характе
ристика, що (рунтується на ретроспективному аналізі взаємодії організаціі з 
конкретним постачальником на основі фіксації частоти зривів термінів по
стачання на певному часовому відрізку, а також тривалості часового інтерва
лу між необхідним і фактичним термінами постачання. 

1. Розглянемо постачання однорідної пегматитової сировини із
Грузлівецького родовища. Нехай термін постачання, визначений для і-го по
стачальника відповідно до контракту становить т,: (днів), а фактичний термін 
постачання - т,t. Тоді відносну величину перевищення фактичного терміну 
постачання над необхідним за контрактом за час фактичного терміну поста
чання для і-го постачальника можна подати у вигляді: 

Лt_,;
(Tsf - т.;)

. (1) 
т.t 

Під величиною Лt,; розуміють середнє за розглянутий період аналізу, пе
ревищення терміну постачання і-тим постачальником якогось певного s-го 
виду сировинних ресурсів (у нашому випадку пегматитової сировини 
Грузлівецького родовища), тобто величини т.� і т' являють собою середні, за 
досліджуваний період Тд, значення фактичн'их термінів постачання і 
термінів, визначених за контрактом, а саме: 
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де L
5
; - загальна кількість постачань сировинних ресурсів s-zo виду і-им 

постачальником за досліджуваний період Т
д
. 

Очевидно, що у разі, коли Т,f<т,:, вважатимемо т,t�т.!.
Тоді імовірність своєчасного постачання однорідних сировинних ре

сурсів s-го виду і-им постачальником, що розглядають як частку часових 
інтервалів, протягом яких сировинні ресурси поставляються без затримок, 
в сумі фактичних часових інтервалів постачань, з урахуванням виразу (1), 
становитиме: 

р ев\ } si = - Лt_,-;
Tk

= _s,_. (З) 
т_,t 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2. На ефективність діяльності фарфорового заводу, крім тривалості
терміну затримки постачання сировинних ресурсів, істотно впливає також 
частота зривів термінів постачання за досліджуваний період. Цю частоту 
розглянуто як частку постачань, що здійснені своєчасно, у загальній кількості 
постачань за досліджуваний період, можна записати як другий компонент 
імовірності своєчасності постачання сировинних ресурсів s-ro виду і-им 
постачальником у такому вигляді: 

р св 2 

.\'t 

Z si 
(4) 

L_,; 

де Z
5
; - кількість постачань сировинних ресурсів s-zo виду і-им постачальником, 

що здійснено своєчасна, за досліджуваний період Т
д
. 

3, Важливим компонентом оцінки постачальника з погляду своєчасності 
постачання сировинних ресурсів є визначення впливу зривів термінів поста
чання на управління запасами сировинних ресурсів. Тому критерій своєчас
ності постачання має бути доповнений коефіцієнтом ' " , які встановлює 
зв'язок фактичних термінів постачання з часовими інтервалами, що визнача
ють термін постачання за контрактом і час т.�·· досягнення критичного рівня 
запасу сировинних ресурсів s-ro виду на складі замовника у разі зриву 
терміну постачання і-им постачальником (див. схему). 

Часові інтервапи, що відповідають рі3НИМ ситуаціям процесу постачання 

І І І І t 
І І І І 
о 

Цей коефіцієнт можна записати так: 

k ф КІ' { 1, якщоТ,, � Т., �.т .. 
КІ' К 

к з = т., -т., . тФ >тю·.·" Ф К .Я/і.ЩО " _ " 
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(5) 

Якщо т.f,т,:•· , коефіцієнт к:, характеризує зниження оцінки і-го поста
чальника пропорційно до перевищення фактичного терміну постачання сто
совно запасу часу, передбаченого контрактом з урахуванням реального запа
су, яким визначається час т,:•· досягнення критичного рівня запасу сировин
них ресурсів на фарфоровому заводів. 

Висновки та перспективи подаnьwих досліджень. Розширення асор
тименту і підвищення якості фарфоро-фаянсових виробів має здійснювати
ся не за рахунок збільшення капіталовкладень в нове будівництво заводів, а 
завдяки реконструкції та технічному переобладнанню підприємств, впровад
женню нових технологій, устаткування, комплексного використання місцевої 
сировини, пошуку і використанню резервів підвищення ефективності вироб
ництва та якості продукціі. 

Застосування місцевої вітчизняної сировини замість імпортної забезпе
чує значний економічний ефект. Широке запровадження вітчизняних пегма
титів у виробництві фарфоро-фаянсових виробів потребує належного вив
чення й технічного обфунтування. 

Майже всі підприємства фарфоро-фаянсової галузі легкої промисло
вості мають подібні проблеми і причини, що іх породжують. Найтиповішою є 
незбалансованість виробничих можливостей підприємства та обсягів збуту, 
виробничо-збутова орієнтація організаційної структури й ослаблені марке
тингова та логістична складові. 

Головною умовою виживання підприємств фарфоро-фаянсової галузі і 
адаптації до ринкових умов господарювання є всебічне забезпечення іх 
вітчизняною сировиною, впровадження ресурса- та енергозберігаючих тех
нологій з метою здешевлення виробів, а також оптимізація процесу уп
равління виробничо-комерційною діяльністю на основі використання 
інструментів маркетингу та логістики. 

Подальше вивчення проблеми забезпечення підприємств фарфоро-фа
янсової галузі вітчизняною сировиною доцільно спрямувати на дослідження 
нових родовищ і розроблення заходів для ритмічного постачання компо
нентів згідно ринкових вимог щодо якості вихідного напівфабрикату, який 
безпосередньо впливає на конкурентоспроможність готових виробів. 
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