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Ефективність інноваційного процесу залежить від стану інноваційного потенціалу 
підприємства, основу якого складають фінансові, матеріальні, кадрові, інтелектуальні, 
інфраструктурні і інші ресурси. 

Матеріально-технічні ресурси є речовинною основою інноваційного потенціалу, вони 
визначають його техніко-технологічну базу, впливають на масштаби й темпи інноваційної 
діяльності. Формування інноваційного потенціалу може бути ускладнено труднощами їх 
одержання. Тому дуже актуально, особливо в наших умовах, орієнтувати його на створення 
не матеріаломістких нововведень, що дасть змогу максимально комплексно використовувати 
наявну сировинну базу, нові види матеріалів, утилізацію відходів відповідно до екологічних 
вимог, що висуває суспільство до виробників [1]. 

Як відомо, підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на сучасному 
етапі – це одне з найважливіших завдань кожного суб'єкта господарювання, оскільки саме 
матеріальні витрати в багатьох галузях становлять значну частину витрат виробництва, від 
яких в основному залежить розмір прибутку. Прибуток в умовах переходу до ринкової 
економіки є основним джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства. 

Як свідчить практика, в системі підвищення ефективності використання матеріальних 
ресурсів слід розрізняти резерви, джерела їх утворення та чинники, якими визначаються 
можливості використання резервів економії. Розуміння процесу інтенсифікації використання 
матеріальних ресурсів у відтворювальному аспекті передбачає розгляд резервів економії з 
виділенням їх за стадіями всього циклу створення і споживання матеріалу і готової продукції 
і по ієрархічних рівнях управління. Такий підхід дозволяє визначити взаємозв'язки, 
суперечності, пріоритетність і тенденції щодо розвитку джерел і факторів економії з тим, 
щоб побудувати узгоджену систему стимулів їх реалізації [2]. 

На наш погляд, використання матеріальних ресурсів та резерви їх економії, можуть бу-
ти визначені, як можливості збільшення виходу продукції кінцевого виробничого та неви-
робничого споживання (з урахуванням її основних споживчих властивостей) з кожної 
одиниці сировини і матеріалів.  

Отже, ефективність управління використанням матеріальних ресурсів повинно бути 
спрямоване на зменшення матеріаломісткості продукції, внаслідок чого забезпечується 
підвищення рівня виготовлення нових видів продукції та зниження вагових характеристик 
виробів. 
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