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У сучасних умовах розвитку економіки ефективне управління 
матеріально-технічним забезпеченням стає основою успішного розв’язання 
проблеми виробництва – задоволення потреб виробництва в матеріалах з 
максимально можливою економічною ефективністю. Тому особливої уваги 

потребує розв’язання проблеми управління і раціональної організації 
матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

Вагомий науковий внесок у дослідження проблем управління 
матеріально-технічним забезпеченням промислових підприємств за 
сучасних умов розвитку економіки України внесли: Н. В. Краснокутська, 
О. Є. Кузьмін, Е. Мате, Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб, Д. М. Черваньов та інші 
вчені. 

Основною метою даної роботи є висвітлити ролі матеріально-

технічного забезпечення в діяльності сучасних підприємств, а також 

дослідження планування та нормування матеріальних ресурсів у 
виробничому процесі. 

Аналіз наукових праць свідчить, що на сьогодні об’єктами 

дослідження обираються лише окремі компоненти забезпечувальної 
підсистеми менеджменту, тоді як недостатньо вивченими залишаються 
питання управління та організації нових і ефективних каналів 
товаропровідної мережі при закупівлях матеріальних ресурсів. 

Сучасне виробництво характеризується залежністю кожного 

господарюючого суб’єкта від сукупних зовнішніх факторів, що визначають 
його діяльність. Наслідком посилення впливу цих факторів на кінцевий 

результат роботи промислового підприємства є зростання ролі елементів, 
що забезпечують поєднання та синхронізацію виробництва і споживання, 
створюють можливості ефективного функціонування кожної окремої 
господарюючої ланки та виробничого комплексу загалом. Одним з таких 

елементів є матеріально-технічне забезпечення, наявність яких на сьогодні 
є необхідною умовою організації виробничої системи, чинником 

визначення технічної та економічної життєздатності, розмірів будь-якого 

підприємства [1, c. 48]. 

Раціональна організація матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) 

визначає рівень використання засобів виробництва, зростання 
продуктивності праці, зменшення собівартості продукції, підвищення 
прибутку та рентабельності [2, с. 122]. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства 

передбачає виконання всіх функцій, притаманних управлінню як виду 
діяльності: 

– постановка завдання – включає накопичення інформації про стан 



матеріальних ресурсів підприємства, оцінку матеріаломісткості 
виробництва та його матеріальної потреби, проведення моніторингу 
наявних ресурсів та сировинного ринку потенціальних ресурсів, 
планування потреби у ресурсах; 

– реалізація поставленого завдання – формування остаточного 

рішення про розвиток сировинної бази підприємства, організацію 

постачання ресурсів, управління запасами матеріально-технічних ресурсів; 
– контроль за ефективністю формування та використання 

матеріально-технічних ресурсів в усіх ланках виробничої системи 

[3, c. 403]. 

Основною метою управління матеріально-технічним забезпеченням є 
отримання підприємством достатньої кількості матеріальних ресурсів 
відповідної якості, в необхідний час, у необхідному місці від надійних 

постачальників, за своєчасного виконання всіх своїх обов’язків та 
досягнення оптимальних сукупних витрат управління матеріальним 

потоком [4, c. 207]. 

Ефективність управління матеріально-технічним забезпеченням 

промислового підприємства суттєво залежить від того, наскільки режим 

забезпечення підприємства узгоджений з режимом виробничого 

споживання матеріальних ресурсів, якою мірою асортимент, якість та 
технологічна готовність продукції, що постачається, відповідають вимогам 

підприємства. 
Отже, місце матеріально-технічного забезпечення у виробництві 

визначається, перш за все, тим, що переважна їх частина утворює головну 
субстанцію продукту. Раціональна організація матеріально-технічного 

забезпечення підприємства та ефективність його управління вцілому 
дозволяють підприємству ефективно здійснювати виробничу діяльність в 

умовах трансформаційної економіки. 
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