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прохорова В. В., чумак Л. Ф., Лавро С. М. Актуальні тенденції управління матеріальними ресурсами підприємства
Метою статті є визначення актуальних тенденцій вдосконалення системи управління матеріальними ресурсами підприємства. Організація 
ефективного управління матеріальними ресурсами на підприємстві стає гострою практичною проблемою, вирішення якої пов’язано з новими су-
часними науковими дослідженнями та розробками. Забезпечення раціонального використання ресурсів потребує впровадження інноваційних за-
ходів щодо оптимізації управління наявними та потенційними матеріальними ресурсами підприємства. Досягненню цієї мети можуть сприяти 
зміни в самій системі управління, зміщення акцентів з одних її елементів на більш актуальні, які використовуються у провідній світовій практиці 
(з адаптацією до вітчизняних умов), а також базуються на вітчизняних інноваційних науково-практичних розробках.
Ключові слова: матеріальні ресурси підприємства, класифікація, управління матеріальними ресурсами, ефективність, забезпечення.
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Прохорова В. В., Чумак Л. Ф., Лавро С. Н. Актуальные тенденции 

управления материальными ресурсами предприятия
Целью статьи является определение актуальных тенденций совер-
шенствования системы управления материальными ресурсами пред-
приятия. Организация эффективного управления материальными 
ресурсами на предприятии становится острой практической про-
блемой, решение которой связано с новыми современными научными 
исследованиями и разработками. Обеспечение рационального исполь-
зования ресурсов требует внедрения инновационных мероприятий 
по оптимизации управления имеющимися и потенциальными мате-
риальными ресурсами предприятия. Достижению этой цели могут 
способствовать изменения в самой системе управления, смещение 
акцентов с одних элементов на более актуальные, которые использу-
ются в передовой мировой практике (с адаптацией к отечественным 
условиям), а также базируются на отечественных инновационных 
научно-практических разработках.
Ключевые слова: материальные ресурсы предприятия, классифика-
ция, управление материальными ресурсами, эффективность, обеспе-
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of Management of Material Resources of Enterprise
The article is aimed at determining the topical tendencies of improving 
the system for management of material resources of enterprise. Organiz-
ing an effective management of material resources at enterprise becomes 
an acute practical problem, solution to which is associated with the new 
contemporary scientific research and development. Ensuring the rational 
use of resources requires introduction of innovative activities to optimize 
the management of both the existing and the potential material resources 
of enterprise. Changes in the management system as such, shifting focus 
from several elements to the more relevant ones, which are used in the ad-
vanced global practice (with adaptation to domestic conditions) and which 
are based on domestic innovative scientific and practical developments, can 
contribute to achieving this objective.
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Сучасні умови діяльності підприємства характе-
ризуються підвищенням дефіциту і, як наслідок, 
вартості матеріальних ресурсів. Підприємство 

вимушено приділяти особливу увагу їх придбанню, 
створенню та використанню. Організація ефективного 
управління матеріальними ресурсами на підприємстві 
стає гострою практичною проблемою, вирішення якої 
пов’язано з новими сучасними науковими досліджен-
нями та розробками. Забезпечення раціонального вико-
ристання ресурсів потребує впровадження інновацій-
них заходів щодо оптимізації управління наявними та 
потенційними матеріальними ресурсами підприємства. 
Досягненню цієї мети можуть сприяти зміни в самій 
системі управління, зміщення акцентів з одних її еле-
ментів на інші, більш актуальні (виробнича логістика, 
реінжиніринг бізнес-процесів), які використовуються в 
передовій світовій практиці.

Дослідженню проблем та окремих аспектів управ-
ління матеріальними ресурсами підприємства присвя-
чено значна кількість наукових праць і розробок як ві-
тчизняних, так і закордонних учених. Вивченню сучас-
них проблем управління матеріальними ресурсами під-
приємства придiляють увагу такі науковці, як Бондарє- 
ва І. О. [9], Крохмаль С. С. [3], Лола Ю. Ю. [4], Могилев-
ська О. Ю. [5], Несвіт В. [6], Руднєва О. Ю. [9], Селезньо-
ва Н. О. [9], Степаненко Т. О. [10], Стрижова В. Г. [11], 
Хобта В. М. [7], Шкода М. С. [13].

Сучасні умови, в яких діють вітчизняні підпри-
ємства, знаходяться під впливом багатьох різнопла-
нових факторів, які піддаються дуже швидким змінам. 
На сьогодні загальновідомо, що вижити та розвиватися 
підприємство може тільки за рахунок оптимізації вико-
ристання матеріальних ресурсів. Задля цього необхідно 
впроваджувати такі систему та механізм управління 
матеріальними ресурсами, які базуються на ефективній 
світовій практиці, що має бути адаптована до вітчизня-
них умов, а також на вітчизняних інноваційних науково-
практичних розробках. Це обумовлює необхідність 
подальшого проведення різнобічних теоретичних до-
сліджень, пов’язаних з виявленням необхідних сучасних 
змін системи та механізму управління матеріальними 
ресурсами підприємства.

Метою статті є визначення актуальних тенденцій 
вдосконалення системи управління матеріальними ре-
сурсами підприємства.

Існує багато трактувань поняття «матеріальні ре-
сурси підприємства». Розглядаючи в комплексі всі еле-
менти матеріальних ресурсів, можна розробити таку 
систему управління, яка дозволить оптимізувати вико-
ристання матеріальних ресурсів на підприємстві, ство-
рюючи синергічний ефект. Ми будемо використовувати 
широке розуміння матеріальних ресурсів: матеріальні 
ресурси – основні та оборотні засоби виробництва, які 
використовуються (або можуть бути використані) у ви-
робничому процесі та є матеріальною базою підприєм-
ства чи галузі [1]. Таким чином, до матеріальних ресур-
сів відносять: техніку; будівлі; споруди разом з матеріа-
лами, необхідними для їх виробничого функціонування 
(паливо, запасні частини та ін.); матеріали, необхідні для 
підтримання в робочому стані засобів праці, що вико-

ристовуються лише для зберігання предметів або для 
забезпечення матеріальних умов праці (робочі будівлі, 
засоби зв’язку й транспорту та ін.). Виходячи з цього ви-
значення та відомих критеріїв класифікації, можна за-
пропонувати вдосконалену [2] класифікацію матеріаль-
них ресурсів підприємства, яку наведено на рис. 1. 

Згідно з цією класифікацією, систему управління 
матеріальними ресурсами на підприємстві можна роз-
глядати як сукупність підсистем управління основним 
капіталом підприємства, активною частиною основних 
виробничих фондів, виробничими запасами, незавер-
шеним виробництвом (рис. 2). У цілому, сутність управ-
ління матеріальними ресурсами підприємства полягає 
в аналізі, плануванні, організації, контролі та мотивації 
використання кожного елементу ресурсів. 

Але для оптимального використання матеріаль-
них ресурсів необхідно постійно адаптувати існуючу 
систему управління до вимог сучасності та розробляти 
інноваційний інструментарій, який має забезпечувати 
досягнення поставлених цілей різного рівня – страте-
гічних, тактичних та оперативних. Напрямки оптимі-
зації системи управління можуть бути пов’язані як з 
удосконаленням всієї системи та механізму управління 
матеріальними ресурсами, так і з упровадженням новіт-
ностей у будь-якій її підсистемі.

Основними напрямами ефективного використан-
ня матеріальних ресурсів підприємства вважаються:
 удосконалення організації виробництва;
 оптимізація матеріально-технічного забезпе-

чення;
 зниження матеріалоємності продукції за раху-

нок новітніх технологій та вдосконалення кон-
струкцій;

 мотивація в напрямку економного використан-
ня ресурсів;

 використання сучасної (більш економічної) си-
ровини;

 впровадження ресурсозбереження за рахунок 
використання вторинної сировини;

 удосконалення норм використання матеріаль-
них ресурсів;

 удосконалення використання основних вироб-
ничих фондів;

 підвищення адаптивності технологічних про-
цесів до зміни видів сировини і матеріалів та до 
специфічних вимог споживачів;

 оптимізація асортименту виробів зі здійсненням 
економії сировини і матеріалів та енергетичних 
ресурсів за допомогою зміни (розширення або 
звуження) областей застосування та ін. 

Завдяки оптимізації використання матеріальних 
ресурсів підприємство досягає зниження витрат, 
собівартості продукції та, як наслідок, підвищен-

ня прибутковості та рентабельності продукції та роботи 
підприємства. Такий напрямок, як оптимізація запасів, 
приводить до вивільнення оборотних коштів, залучення 
додаткових матеріальних ресурсів у виробництво задля 
збільшення випуску продукції.

http://www.business-inform.net
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Рис. 1. Класифікація матеріальних ресурсів підприємства
Джерело: вдосконалено за [2].

Рис. 2. підсистеми управління матеріальними ресурсами підприємства
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До основних сучасних розробок з оптимізації 
управління матеріальними ресурсами можна віднести: 
логістику, впровадження новітніх інформаційних тех-
нологій управління, інтегрованої системи управління, 
реінжинірингу бізнес-процесів.

Найчастіше під логістикою розуміють складну 
структуровану економічну систему, яка складається 
з елементів (підсистем), взаємопов’язаних у процесі 
управління рухом матеріальних, інформаційних, фінан-
сових і трудових потоків, має високі адаптивні власти-
вості та зв’язок із зовнішнім середовищем [9].

У роботі [11] автор пропонує розглядати логістику 
як ефективну інтегровану систему регулювання матері-
альних та інформаційних потоків. Для виконання осно-
вного завдання логістики – забезпечення високої якості 
постачання продукції – необхідно впровадити моніто-
ринг матеріальних та інформаційних потоків. Для цього 
слід забезпечити на підприємстві створення адапто-
ваних способів управління операціями матеріалоруху, 
впровадження оптимальних норм стандартизації напів-
фабрикатів, пакування, маркування, визначення обсягу 
виробництва, транспортування і складування, розбіж-
ностей між бажаними та можливими закупівлями і ви-
робництвами.

Упровадження логістики в систему управління 
матеріальними ресурсами підприємства тісно 
пов’язане з використанням новітніх інформацій-

них технологій. Застосування ефективного інформацій-
ного забезпечення в управління матеріальними ресур-
сами підприємства дає можливість не тільки скоротити 
зайві витрати коштів і часу, але й оптимізувати їх рівень 
та структуру. Сутність використання сучасних інформа-
ційних технологій полягає в якісному інформаційному 
обслуговуванні різних підрозділів підприємства шля-
хом надання необхідної, достатньої (повної), достовір-
ної та своєчасної інформації. Побудова структури та 
організації інформаційного забезпечення враховує таки 
фактори, як специфіка підприємства та методів управ-
ління, які використовуються, принципи та алгоритми 
створення баз даних, склад об’єктів предметної області, 
адаптування до інформаційних потреб і вимог користу-
вачів системи. Одним з важливих факторів формування 
інформаційної системи є орієнтація на забезпечення ін-
формаційної стійкості, яка пов’язується зі спроможніс-
тю інформаційної бази підприємства та обслуговуючої її 
структури підтримуватися в постійно оновленому стані, 
своєчасно і достовірно забезпечувати потрібною інфор-
мацією всі ланки організаційно-виробничої структури. 
На інформаційну стійкість має вплив стан підготовки 
кадрів, захищеність інформаційної бази від небажаного 
втручання, стан впровадження на підприємстві іннова-
ційних засобів технологічного характеру та ін. [12].

Багато можливостей для оптимізації управління 
матеріальними ресурсами надає використання сучасних 
економіко-математичних моделей, які дозволяють ви-
значати стан та рівень економічного розвитку підприєм-
ства та прогнозувати потреби в матеріальних ресурсах у 
майбутньому – розробляти стратегічні прогнози [7]. 

Створення інтегрованої системи управління ма-
теріальними ресурсами підприємства обумовлюється 
необхідністю забезпечення ритмічності виробництва та 
отримання максимального економічного виграшу при 
мінімальних витратах. Результативність його викорис-
тання пов’язується з отриманням синергічності систе-
ми управління, тобто здатності протидіяти негативному 
впливу зовнішнього середовища та повертатись у зба-
лансований рівноважний стан [11]. 

Для досягнення більшого сінергічного ефекту 
управління матеріальними ресурсами в роботі [4] автор 
пропонує впровадження в систему управління такого 
елементу, як реінжиніринг бізнес-процесів, під яким ро-
зуміється новий підхід до формування системи управ-
ління та організаційної структури, заснований на пере-
ході від функціональних підрозділів до команд фахівців, 
відповідальних за певний бізнес-процес. Використання 
реінжиніринг бізнес-процесів переносить акцент з функ-
ціонального на процесне управління та створює органі-
заційну основу реалізації безперервного руху ресурсів.

У напрямку вдосконалення управління таким 
матеріальним ресурсом підприємства, як основний 
капітал, усе зводиться до забезпечення стійкого підви-
щення ефективності його використання при мінімаль-
них витратах на утримання та обслуговування. Опти-
мізація управління основними засобами підприємства 
пов’язана з визначенням розміру потреби в їх прирості 
основних засобів, у створенні досконалого плану роз-
витку матеріально-технічної бази підприємства та ви-
значенні оптимальної потреби в збільшенні основних 
засобів, обґрунтуванні плану ремонтів та оптимізації 
строків експлуатації, з підвищенням змінності роботи 
устаткування, з удосконаленням амортизаційної полі-
тики, з урахуванням соціального фактора та факторів 
матеріального стимулювання.

Слід відмітити, що управління матеріальними ре-
сурсами підприємства, зокрема, основним ка-
піталом, тісно пов’язано з фінансовим аспектом 

господарської діяльності. Наявність різних джерел фі-
нансування створення та відтворювання основного ка-
піталу, які відносяться як до власних коштів підприєм-
ства, так і до позикових, сформовані умови їх залучення 
і можливі тенденції зміни – усе це дозволяє здійснити 
теоретичне обґрунтування підходів до побудови ефек-
тивної схеми фінансування інвестиційних вкладень в 
основний капітал підприємства.

Ефективне управління основними засобами під-
приємства досягається збалансованістю всіх факторів 
виробництва, впровадженням інтенсивних технологій 
на всіх стадіях виробництва продукції [8].

До більш актуальних шляхів управління основним 
капіталом слід віднести:
 інтенсивний шлях використання основних за-

собів діючих підприємств, що включає управ-
ління технічним переозброєнням, підвищенням 
темпів відновлення основних засобів;

 підвищення кваліфікації кадрів, особливо май-
стерності робітників, які обслуговують маши-
ни, механізми, агрегати й інші види виробничо-
го устаткування.

http://www.business-inform.net
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ВИСНОВКИ
Розгляд матеріальних ресурсів підприємства як 

сукупності основного капіталу та оборотних фондів до-
зволяє максимально наповнювати систему управління 
матеріальними ресурсами з метою отримання сінергіч-
ного ефекту від їх використання.

Включення до системи управління матеріальними 
ресурсами підприємства таких складових, як логістика, 
новітні інформаційні технології управління, інтегрована 
система організації управління, реінжиніринг бізнес-
процесів дозволяє відповідати сучасним світовим тен-
денціям управління та досягати встановлених цілей під-
приємства.

Упровадження в практику досконалої сучасної сис-
теми управління матеріальними ресурсами дозволить 
підприємству, поряд з іншими факторами, уникнути кри-
зового стану та сприятиме економічному розвитку.        
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