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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК 330.322
1ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
І. В. Агеєнко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто роль та економічну сутність  забезпечення матеріаль-
но-технічними ресурсами в системі управління сільськогосподарським 
підприємством. Обґрунтовано вплив економії матеріально-технічних 
ресурсів на ефективність процесу управління. Визначено об’єкти сис-
теми управління забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в 
аграрному секторі, основні цілі та завдання матеріально-технічного 
постачання. Окреслено принципи системи забезпечення сільськогос-
подарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.

Ключові слова: забезпечення, матеріально-технічні ресурси, 
управління, постачання, сільськогосподарське  підприємство. 

Постановка проблеми. Діяльність підприємства склада-
ється з багатьох взаємозв’язаних процесів, а тому є надзви-
чайно важливими ефективність і оптимальність кожного з 
них. Так, поряд з виробничими, збутовими, маркетинговими 
та іншими процесами значний вплив на ефективність діяль-
ності сільськогосподарського підприємства має забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами.

Розроблення й упровадження дієвих механізмів ефек-
тивного використання системи забезпечення матеріально-
технічними ресурсами в аграрному секторі, технологічного 
оновлення сільськогосподарського виробництва стає одним із 
найважливіших чинників підвищення ефективності сільсько-
го господарства як пріоритетної галузі національної економіки 
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
нями організаційно-економічних проблем організації забезпе-

© Потриваєва Н.В., Агеєнко І.В., 2016  
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чення матеріально-технічними ресурсами аграрного сектора 
економіки, його сучасного стану і процесів розвитку займа-
ються такі вчені, як: І. В. Агєєва, В. І. Артиш, В. Г. Білецький, 
Я. К. Білоусько, В. В. Вітвіцький, А. М. Головко, В. В. Івани-
шин, Л. О. Мармуль, К. М. Мельник, П. О. Мосіюк, Ю. М. Но-
віков, О. В. Олійник, О. В. Тихонов та ін. Водночас окремі 
аспекти цієї багатопланової проблеми залишаються дискусій-
ними і потребують подальшого розроблення. Зокрема, набу-
ває актуальності розвиток поглядів на економічну категорію 
«забезпечення матеріально-технічними ресурсами» з ураху-
ванням галузевих аспектів та структурних особливостей сіль-
ського господарства. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних поло-
жень щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами 
в системі управління сільськогосподарським підприємством.

Виклад основного матеріалу. Важко уявити процес 
аграрного виробництва без наявності необхідних для цього як 
предметів, так і засобів праці. Саме тому процес матеріаль-
но-технічного забезпечення повинен бути оптимально органі-
зованим, заплановані показники мають відповідати реаліям 
діяльності і потребам суб’єкта господарювання, сприяти під-
вищенню ефективності функціонування підприємства [3].

Як стверджують П. О. Мосіюк, О. В. Крисальний, В. А. Сер-
дюк, С. І. Мельник, забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами будь-якого виробництва є ніщо інше, як товар-
ний обмін різними споживними вартостями, викликаний 
суспільним поділом праці та існуючими виробничими від-
носинами [5]. Стосовно аграрного виробництва, забезпечен-
ня матеріально-технічними ресурсами є зумовлений поділом 
праці обмін аграрною і промисловою продукцією з метою за-
доволення технологічного попиту на товари промислового ви-
готовлення, одержання прибутку та вирішення соціальних 
проблем. Погоджуємося з думкою С. С. Пятуніної, яка вважає, 
що забезпечення матеріально-технічними ресурсами є проце-
сом матеріально-технічного постачання необхідних ресурсів 
на склади підприємства або безпосередньо на робочі місця 
згідно з виробничими планами [10]. 
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Забезпечення матеріально-технічними ресурсами є фор-
мою розподілу коштів виробництва на основі організаційних 
зв’язків та угод між постачальниками і споживачами безпо-
середньо або через посередника. Воно значною мірою визна-
чає результативність виробництва, здійснює безпосередньо 
впливає на використання виробничих фондів, ритмічність 
виробництва, собівартість, продуктивність праці, тривалість 
виробництва та інші показники.

Діяльність в ринкових умовах відбувається на фоні, коли 
фактично втрачено функції державного розподілу матеріаль-
них ресурсів. Досить поширеним стало таке явище, як посе-
редництво, тобто велика кількість дрібних посередницьких 
структур, які функціонують в обмежених секторах ринку, бе-
руть на себе певну частину обороту ресурсів. В цьому аспекті 
конкуренцію становлять не тільки собі подібним, але й вели-
ким оптовим посередникам (принаймні в частині одержан-
ня замовлень). Нині оборот продукції виробничо-технічного 
призначення базується на ринковому співвідношенні плато-
спроможного попиту та пропозиції, набуваючи рис ринкового 
розподілу [10].

Вплив підприємців-постачальників матеріально-технічних 
ресурсів на режим їх використання у національній економіці 
проявляється практично через усі сторони діяльності: розподіл 
продукції, координацію процесів виробництва та споживан-
ня, оптимальне розміщення замовлень у промисловості, орга-
нізацію збуту продукції виробничо-технічного призначення та 
її рух від виробника до споживача [11].

Отже, економічна сутність забезпечення сільськогоспо-
дарських підприємств матеріально-технічними ресурсами 
полягає у: визначенні потреби підприємств та їхніх структур-
них підрозділів у матеріально-технічних ресурсах; вивченні 
джерел забезпечення матеріально-технічними ресурсами; ор-
ганізації доставки матеріально-технічних ресурсів до місця 
споживання; раціональному та економному використанні ма-
теріально-технічних ресурсів; розробленні шляхів поліпшення 
використання місцевої сировини й матеріалів, відходів вироб-
ництва тощо; організації правильного зберігання матеріальних 
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цінностей; оптимізації обсягів постачання необхідних матері-
ально-технічних ресурсів; розробленні економічно обґрунто-
ваних нормативів запасів матеріально-технічних ресурсів та 
контроль їх стану; запобіганні утворенню понаднормативних 
і надмірних запасів матеріально-технічних ресурсів тощо [9].

Раціональне використання та економія матеріально-тех-
нічних ресурсів є одними із важливих умов господарської ді-
яльності сільськогосподарського підприємства в ринкових 
умовах. Зазвичай раціональне використання досліджуваних 
ресурсів розуміється як система обґрунтованого їх викорис-
тання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці 
продукції.

Економія матеріально-технічних ресурсів сприяє підви-
щенню їх рівня корисного використання, яке виражається у 
зниженні питомої ваги витрат товарно-матеріальних ціннос-
тей на одиницю споживчого ефекту у результаті раціональ-
ного використання матеріально-технічних ресурсів. Значення 
економії матеріально-технічних ресурсів зростає у зв’язку зі 
збільшенням обсягу виробництва продукції. Зменшення ма-
теріальних витрат безпосередньо впливає на зниження собі-
вартості продукції, оскільки вони складають близько 75-80% 
витрат підприємства, з них майже 60% припадає на сировину 
і матеріали. У свою чергу, скорочення матеріальних витрат на 
виробництво одиниці продукції є значним резервом економії 
порівняно зі зниженням трудоємності і фондоємності вироб-
ництва: 1% економії матеріалів забезпечує скорочення витрат 
у 2-2,5 рази більше, ніж 1% економії фонду зарплати та в 2-4 
рази більше, ніж 1% скорочення капітальних вкладень [3].

Управління матеріально-технічним постачанням у сільсько-
господарській діяльності, як складова механізму державного 
управління ресурсним забезпеченням аграрної галузі, вклю-
чає комплекс робіт щодо визначення потреби у матеріально-
технічних ресурсах, їх належного зберігання та ефективного 
використання, знаходження оптимальних джерел постачання 
таких ресурсів, вибору постачальників, організації процесу по-
стачання шляхом укладання договорів, погодження цін, контр-
олю якості матеріально-технічних ресурсів тощо.
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Наявність і склад необхідних для аграрного виробництва 
ресурсів характеризуються їх обсягом, структурою і станом 
(якісними характеристиками). Об’єктами системи управління 
забезпеченням матеріально-технічними ресурсами в аграрно-
му секторі виступають: ресурси в натуральному і вартісному 
вираженні; система норм і нормативів; характеристики ре-
сурсів; потреба і структура ресурсів за різними ознаками для 
здійснення конкретного технологічного процесу.

Управління забезпеченням сільськогосподарських підпри-
ємств матеріально-технічними ресурсами – важлива складова 
керівництва виробничо-господарською діяльністю підприєм-
ства, яка передбачає виконання всіх функцій, притаманних 
управлінню як виду діяльності: постановка завдання включає 
проведення моніторингу наявних ресурсів та сировинного 
ринку потенційних ресурсів, планування потреби у ресурсах, 
оцінку матеріаломісткості виробництва та його матеріаль-
них потреб; складовими процесу реалізації поставленого за-
вдання є постановка, аналіз та оцінювання альтернативних 
варіантів матеріально-технічного забезпечення, формування 
остаточного рішення про розвиток сировинної бази підприєм-
ства, організація постачання матеріально-технічних ресурсів, 
управління запасами матеріально-технічних ресурсів, контр-
оль за ефективністю формування та використання матеріаль-
но-технічних ресурсів в усіх ланках виробничої системи [1]. 
Разом з тим, зона функціонального обслуговування логістикою 
сфери матеріально-технічного забезпечення визначається ви-
рішенням завдань, пов’язаних з придбанням і доставкою ма-
теріально-технічних ресурсів у місця споживання в необхідній 
кількості та потрібної якості, в обумовлений термін за опти-
мальних фінансових витрат з урахуванням того, що в ринко-
вій економіці організація матеріально-технічного постачання 
виступає як бізнес-процес за умови взаємодії виробників з по-
стачальниками у конкурентному середовищі.

Основними цілями системи матеріально-технічного поста-
чання в умовах сільськогосподарських підприємств є: 

- своєчасне забезпечення підприємства необхідними ви-
дами ресурсів необхідної кількості і якості, в необхідний час, у 
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необхідному місці від надійних постачальників, за своєчасно-
го виконання всіх своїх обов’язків; 

- поліпшення використання ресурсів підвищення продуктив-
ності праці, фондовіддачі, скорочення тривалості виробничих ци-
клів виготовлення продукції, забезпечення ритмічності процесів, 
скорочення оборотності оборотних коштів, повне використання 
вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій;

- аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та 
якості продукції у конкурентів постачальника, підготовка 
пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності необ-
хідних матеріально-технічних ресурсів або зміна постачальни-
ка конкретного виду ресурсу. 

Варто зазначити, що до основних завдань забезпечення 
сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними 
ресурсами належать: 

1) встановлення майбутньої й поточної потреби в матері-
альних ресурсах, обладнанні, устаткуванні, сировині; 

2) розроблення матеріальних балансів; 
3) розміщення замовлень, застосування оперативних за-

ходів щодо їх реалізації; 
4) встановлення рівня якості матеріальних ресурсів відпо-

відно до їх стандартів, оптимального співвідношення між за-
собами виробництва; 

5) вибір постачальників та підтримка зв’язків з ними [7].
Система забезпечення сільськогосподарських підприємств 

матеріально-технічними ресурсами відображає початкову 
стадію технологічного процесу, що передбачає виробництво 
та постачання необхідних матеріалів, запасів сировини та 
напівфабрикатів, необхідних для операційної діяльності. До 
обов’язків забезпечення входить своєчасне постачання для 
потреб операційної діяльності підприємства усіх видів мате-
ріально-технічних ресурсів (сировини, матеріалів, комплек-
туючих виробів, технологічного обладнання, інструментів, 
транспортних засобів, палива, тепло- та електроенергії, води 
тощо) відповідно до встановлених планових бізнес-завдань.
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Рис. Принципи забезпечення сільськогосподарських підприємств 
матеріально-технічними ресурсами за суб’єктами регулювання

Джерело: власна розробка авторів
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Комплекс заходів щодо забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств матеріально-технічними ресурсами здій-
снюється на основі принципів, які можна згрупувати за 
суб’єктами регулювання (рис.).

Висновки. Важливе місце в ефективній діяльності вітчиз-
няних сільськогосподарських підприємств посідає система 
забезпечення матеріально-технічними ресурсами, оскільки по-
стачальницька діяльність є запорукою чітко налагодженої ро-
боти виробничих потужностей. Економічна суть забезпечення 
сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними 
ресурсами полягає у безперебійному забезпеченні їх необхідни-
ми засобами виробництва. Раціональна організація матеріаль-
но-технічного забезпечення значною мірою визначає рівень 
використання засобів виробництва, зростання продуктивнос-
ті праці, прибутку та рентабельності. Цим обумовлюються роль 
і значення управління забезпеченням матеріально-технічними 
ресурсами у системі управління підприємством.
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Н. В. Потриваева, И. В. Агеенко. Обеспечение материально-техни-
ческими ресурсами в системе управления предприятием.

Рассмотрены роль и экономическая сущность обеспечения материаль-
но-техническими ресурсами в системе управления сельскохозяйственным 
предприятием. Обосновано влияние экономии материально-технических 
ресурсов на эффективность процесса управления. Обозначены объекты 
системы управления обеспечением материально-техническими ресурсами в 
аграрном секторе, основные цели и задачи материально-технического снаб-
жения. Определены принципы системы обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий материально-техническими ресурсами.

Ключевые слова: обеспечение, материально-технические ресурсы, 
управление, снабжение, сельскохозяйственное предприятие.

N. Potryvaieva, I. Aheienko. Inputs’ providing in the management of a 
company.

The role and economic substance of inputs' providing in the management 
of an agricultural enterprise was considered. The infl uence of inputs’ saving 
on the eff ectiveness of the management process was proved. The objects of 
management for inputs’ providing and the main goals and objectives of logistics 
in the agricultural sector were determined. The principles of the system of an 
agricultural enterprise inputs’ providing were outlined. 

Key words: providing, inputs, management, provision, agricultural 
enterprise.
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