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У роботі розглянуто методику діагностики матеріальних ресурсів 
підприємства. У сучасних умовах господарювання на перше місце виходить 
якість готової продукції. Матеріали, що використовуються при виробництві 
продукції, безпосередньо впливають і на якість виробленої продукції, і на ціну 
її реалізації [1]. 

Вимоги, що пред'являються до якості готової продукції, повинні бути 
ретельно проаналізовані і взяті за основу при вибору матеріальних ресурсів. 
Аналізуючи забезпеченість матеріальними ресурсами, необхідно враховувати 
дію наступних чинників: технічних (об'єм виробництва, виробнича потужність, 
тип машин і устаткування, виробничий процес і т.ін.); фінансово-економічних 
(продуктивність праці, рівень якості продукції, рівень кваліфікації працівників і 
т.ін.); соціально-економічних (соціальне й культурне середовище, соціально-
економічна інфраструктура)[1-3]. Аналіз матеріальних ресурсів проводиться у 
наступній послідовності:  аналіз забезпеченості організації матеріальними 
ресурсами; аналіз стану запасів матеріалів для виробничих цілей; оцінка 
ефективності використання матеріалів у виробництві; факторний аналіз 
матеріаломісткості; аналіз відходів; аналіз браку у виробництві[1]. 
Ефективність використання матеріальних ресурсів визначається системою 
показників, які характеризують як сумарні витрати усіх матеріальних ресурсів, 
так і ефективність використання окремого ресурсу[3]. Для аналізу та 
діагностики матеріалів використовують наступні показники: матеріалоємність, 
матеріаловіддачу, коефіцієнт корисного фактичного використання матеріалу. 
Отже, вирішальним фактором для технічної і економічної життєдіяльності 
підприємства є джерела і постійна наявність матеріальних ресурсів. 
Скорочення запасів матеріалів нижче норми порушує виробничий ритм 
підприємства, збільшення запасів вище норми також веде до негативних 
наслідків[1]. Таким чином для контролю ритмічності матеріального обороту 
необхідно проводити розрахунок наднормативних запасів по всіх елементах 
оборотних коштів 
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