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CУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з елементів ресурсів підприємства є матеріальні ресурси. 

Матеріальні ресурси – це складова виробничих ресурсів, які беруть участь у 

процесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу, при 

цьому повністю змінюють свою форму та переносять свою вартість на витрати 

підприємства [3]. Конкретний склад матеріальних запасів кожного 

підприємства визначається характером його виробничої діяльності, належністю 

до певної галузевої групи, видами продукції, що випускається, але при всій 

різноманітності матеріалів, що використовуються, вони складають основу 

виробничого процесу, в них вкладена більша частина оборотних засобів [2]. 

 За способом використання матеріальні ресурси поділяються на дві групи:  

1) матеріальні ресурси, які повністю споживаються у одному 

виробничому циклі або при використанні для адміністративних потреб 

(виробничі запаси);  

2) матеріальні ресурси, що сприяють виготовленню продукції.  

Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені запаси, які 

призначені для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, обслуговування виробництва, а також управління 

підприємством [1]. 

Виробничі запаси промислового підприємства в залежності від їх 

призначення поділяють на такі групи: 



 1) Сировина та матеріали - це предмети праці, які входять до складу 

продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами приїї 

виготовленні.  

2) Паливо – це предмети праці, призначені для виробництва тепла і 

енергії. 

 3) Тара й тарні матеріали – це предмети, які використовуються для 

пакування, транспортування, зберігання матеріалів, готової продукції, товарів 

тощо.  

4) Будівельні матеріали - це матеріали, конструкції і деталі та інші 

матеріальні цінності, призначені для виконання будівельно-монтажних та 

ремонтних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.  

5) Запасні частини – це матеріали, які використовуються для ремонтів, 

заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, 

інструменту, а також автомобільні шини у запасі та обороті.  

 6) Напівфабрикати та комплектуючі вироби – це сировина і матеріали, 

які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією.  

Виходячи з економічної сутності матеріальних ресурсів та їх ролі у 

процесі виробництва, досконала організація, збалансованість, своєчасність та 

забезпеченість в достатній кількості матеріальними ресурсами підприємства 

визначають результативність, ефективність та конкурентоспроможність його 

функціонування. 
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