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УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНА «МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ»

У науковій літературі з проблем
логістики спостерігається різноманіття
визначень терміна «матеріальний потік».
Одні вчені розуміють матеріальний потік як
сукупність товарно-матеріальних цінностей;
інші –продукцію; треті – потік різних видів
ресурсів; четверті – сукупність різних
товарів, які здійснюють рух від
постачальників до споживачів; п’яті –
взаємопов’язану особливим чином
сукупність логістичних операцій, процесів,
ланок і предметів; шості – процес по-
слідовного формування та перетворення в
просторі та часі предметів праці тощо.

Виходячи з того що в сучасних умовах
є багато визначень терміна «матеріальний
потік на промисловому підприємстві», які
запропоновано вченими різних наукових
шкіл, виникла необхідність їх
систематизувати з метою уточнення його
змісту. Це є першочерговим етапом
проведення наукових досліджень з проблем
удосконалення управління матеріально-
технічним забезпеченням, запасами,
процесами виробництва продукції,
обслуговування різних категорій споживачів
та транспортування, механізмів збуту готової
продукції.

Проблемам уточнення змісту терміна
„матеріальний потік на промисловому під-
приємстві”, яке базується на різних наукових
підходах, присвячено значну кількість праць
провідних вітчизняних і зарубіжних учених
[1–38]. Разом з тим, незважаючи на таку
пильну увагу до окресленої проблеми з боку
вчених, актуальним і необхідним
залишається проведення подальших
наукових досліджень у напрямі уточнення
сутності цього терміна. Все це значною
мірою обумовило вибір теми даного
дослідження та його цільову спрямованість.

Метою статті є уточнення сутності
терміна «матеріальний потік на
промисловому підприємстві».

Для досягнення поставленої мети
визначено такі наукові завдання: проана-
лізувати та систематизувати існуючі
визначення терміна «матеріальний потік»;
уточнити зміст терміна «матеріальний потік
на промисловому підприємстві».

Аналіз вітчизняної та зарубіжної
наукової літератури з логістики за 1998-2010
рр. показав, що зараз існує 41 визначення
терміна «матеріальний потік», які можна
систематизувати у 6 груп. Під поняттям
«матеріальний потік» 41,5% науковців
розуміють сукупність товарно-матеріальних
цінностей; 17,1 – продукцію; 12,3 –
сукупність різних товарів, які рухаються у
межах логістичної системи від
постачальників матеріальних ресурсів до
споживачів готової продукції; 9,7 – потік
різних видів ресурсів; 9,7 – взаємопов’язану
особливим чином сукупність логістичних
операцій, процесів, ланок; 9,7 – предмети
праці.

Погляди вчених на визначення змісту
терміна «матеріальний потік» є достатньо
різними. Деякі науковці розуміють
матеріальний потік як сукупність товарно-
матеріальних цінностей, які розглядаються в
процесі застосування до них різних
логістичних операцій: навантаження,
розвантаження, перевезення, складування,
тобто процеси, які пов’язані з фізичним
переміщенням товарно-матеріальних
цінностей у просторі (табл. 1). До товарно-
матеріальних цінностей відносяться
матеріальні ресурси, продукція
незавершеного виробництва,
напівфабрикати, готові вироби, які
перебувають у стані постійного руху.



Як видно із таблиці, визначення
матеріального потоку як сукупності товарно-
матеріальних цінностей значно розширює

зміст даного терміна.

Таблиця 1
Матеріальний потік як сукупність товарно-матеріальних цінностей

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

1 2
«Материальные ресурсы, незавершенная продукция и готовая
продукция, находящиеся в состоянии движения и к которым
применяются логистические операции и (или) функции,
связанные с физическим перемещением в пространстве:
погрузка, разгрузка, перевозки, сортирование, разукрупнение»
[7, 148]

А.И. Семененко, В.И. Сергеев
Международный центр
подготовки кадров в области
логистики Государственного
университета – Высшая школа
экономики

«Маса різноманітних ресурсів, товарно-матеріальних цінностей,
що перебуває в постійному русі впродовж певного періоду» [8,
15]

І. Міщук
Тернопільський національний
економічний університет

«Различные грузы производственного назначения, детали и
узлы, в том числе и готовая продукция. Все эти элементы
рассматриваются в процессе приложения к ним различных
логистических операций, отнесенных к временному интервалу»
12

В.Д. Сербин
Таганрогский
технологический институт
Южного Федерального
университета

«Материальные ресурсы, незавершенная продукция, готовая
продукция, рассматриваемые в процессе приложения к ним
различных логистических операций (транспортировка, скла-
дирование и др.) и отнесенные к определенному временному
интервалу» [15]

Т.В. Алесинская
Таганрогский
технологический институт
Южного Федерального
университета

«Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які
розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до
них різних логістичних операцій» [18, 235]

Ю.В. Пономарьова
Харківський державний універ-
ситет харчування та торгівлі

«Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які
розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до
них різних логістичних операцій» [22, 37]

О.М. Тридід, К.М. Таньков,
Т.О. Колодизєва
Харківський національний
економічний університет

«Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы,
незавершенное производство и готовая продукция, к которым
применяются такие виды деятельности, связанные с их
физическим перемещением в пространстве, как: погрузка,
разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация,
разукрупнение» [25, 19]

І.П. Дзебко
Харківський національний
економічний університет

«Матеріальні цінності (ресурси, напівфабрикати, готова
продукція), які розглядаються в процесі додатку до них різних
логістичних і/або технологічних операцій функціональних
підсистем та відносяться до визначеного часового інтервалу»
[27, 102]

В.К. Губенко
Приазовський державний
технічний університет

«Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які
розглядаються в часовому інтервалі в процесі застосування до

Р.Р. Ларіна
Донецький державний
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них різних логістичних операцій» [24, 61; 31, 117] університет управління
«Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які
розглядаються на часовому інтервалі в процесі здійснення з
ними різних логістичних операцій» 36, 41

А.С. Даниленко, О.М. Мар-
ченко, О.В. Шубравська,
О.І. Бистрова
Білоцерківський національний
аграрний університет

Закінчення табл. 1
1 2

«Рух вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, що
розглядається в процесі застосування до них різних логістичних
операцій та віднесення до часового інтервалу» [37, 22]

В.М. Кислий, О.А. Біловод-
ська, О.М. Олефіренко,
О.М. Смоляник
Сумський державний
університет

«Отнесенная к временному интервалу совокупность товарно-
материальных ценностей, рассматриваемых в процессе
приложения к ним различных логистических операций» [39]

Электронный ресурс

«Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы,
незавершенное производство и готовая продукция, к которым
применяются логистические операции или функции и которые
связаны с физическим перемещением в пространстве (погрузка,
разгрузка, перевозка, затаривание продукции, разукрупнение)»
[40]

Электронный ресурс

«Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються
на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних
логістичних операцій» [41]

Електронний ресурс

«Віднесена до часового інтервалу сукупність товарно-матеріаль-
них цінностей, що розглядаються в процесі додатка застосування
до них різних логістичних операцій» [42]

Електронний ресурс

«Поток, количество товаров, измеренный во временном
интервале, являющийся предметом исследования логистики» [43]

Электронный ресурс

«Грузы, ТМЦ, детали, рассматриваемые в процессе приложения
к ним различных логистических операций и отнесенные к
временному интервалу» [44]

Электронный ресурс

У науковій літературі існує погляд
вчених на трактування терміна «матері-
альний потік» як сукупності різних товарів,

які рухаються у межах логістичної системи
від постачальників через виробничі
підрозділи до споживачів (табл. 2).

Таблиця 2
Матеріальний потік як сукупність різних товарів

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

1 2
«Сукупність сировини, матеріалів, складових частин,
напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від
постачальників через виробничі та (чи) дистрибуційні
організації (підрозділи) до споживачів» 13, 58

Є.В. Крикавський
Національний університет
«Львівська політехніка»

«Сукупність сировини, матеріалів, основних частин,
напівфабрикатів, готових виробів, які здійснюють рух від
постачальників через виробничі підрозділи до використання в

Н. Белуха, О. Лиско
Київський національний
торговельно-економічний



процесі виробництва» [16, 29] університет
«Рух та зберігання матеріалів і товарів, які починаються з
транспортування від постачальників сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів і закінчуються
післяпродажним сервісом для споживачів» [32, 35]

М.А. Окландер
Одеський державний
економічний університет

«Вся совокупность различных товаров (сырья, комплектующих,
готовой продукции, тары и т.д.), перемещаемых в рамках
данной ЛС, формирующая в итоге потребляемый конечным
потребителем товар» 34, 13

Ю.И. Палагин
Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации

Закінчення табл. 2
1 2

«Сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у
вигляді предметів праці надходять від постачальників до
виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові
продукти праці, через канали розподілу доводяться до
споживачів» [37, 354]

В.М. Кислий, О.А. Біло-
водська, О.М. Олефіренко,
О.М. Смоляник
Сумський державний
університет

Аналіз табл. 2 показав, що під
сукупністю різних товарів розуміється
сировина, матеріали, напівфабрикати, готова
продукція, які здійснюють рух у процесі
матеріально-технічного забезпечення,
виробництва, транспортування та збуту.
Серед процесів логістичної діяльності на
підприємстві вченими не розглянуто процеси
формування виробничих і товарних запасів
та обслуговування споживачів.

Рядом науковців термін «матеріальний
потік» сформульовано як продукцію, яка роз-

глядається в процесі застосування до неї
різних логістичних операцій у заданому
часовому інтервалі (табл. 3). Як стверджує
Н.О. Селезньова, тлумачення матеріального
потоку у вигляді продукції не можна
застосовувати, „бо воно не відображає рух,
динамізм, які властиві самому потоку, а
характеризує певний статичний стан,
нагромадження готової продукції” 33, 37.

Таблиця 3
Матеріальний потік як продукція

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

«Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней
различных логистических операций (транспортировка,
складирование и др.) и отнесенная к временному интервалу» 3,
14

О.И. Михайлова
Российский
государственный торгово-
экономический университет
(г. Москва)

«Продукция, рассматриваемая в процессе движения и
приложения к ней различных логистических (погрузка,
разгрузка, сортировка и т.д.) и/или технологических операций
(резание, ковка, плавка, сборка и т.д.), отнесенная к
определенному временному интервалу» [19, 16]

І.С. Сопільняк
Донецький університет
економіки та права

«Имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в
процессе приложения к ней различных логистических операций в
заданном временном интервале» 29, 75

А.М. Гаджинский
Российский
государственный торгово-
экономический университет
(г. Москва)

«Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней
различных логистических операций в заданном временном

Г.А. Левиков
Московский транспортный



интервале» 30, 90 институт
«Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней
различных логистических (транспортировка, складирование и
др.) и/или технологических (механообработка, сборка и др.)
операций и отнесенная к определенному временному интервалу»
[45]

Электронный ресурс

«Имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в
процессе приложения к ней различных логистических операций в
заданном временном интервале» [46]

Электронный ресурс

„Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней
различных логистических операций (транспортировка,
складирование и др.) и отнесенная к временному интервалу” [47]

Электронный ресурс

Автор даної статті вважає, що
визначення матеріального потоку як
продукції
повністю не розкриває його сутності,
оскільки не враховується рух усіх видів
ресурсів, а також не включається весь
перелік процесів логістичної діяльності, а
лише – процеси транспортування,

навантаження, розвантаження та
складування.

Ряд учених розглядають матеріальний
потік у господарській діяльності, розуміючи
під ним потік різних видів ресурсів у процесі
здійснення матеріально-технічного
забезпечення, виробництва, перевезення та
збуту (табл. 4).

Таблиця 4
Матеріальний потік як потік різних видів ресурсів

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

«Поток ресурсов одного наименования, проходящие путь от
конкретного источника производства до момента
потребления» 9, 17

И.И. Бажин
Институт повышения
квалификации Волго-Вятской
академии государственной
службы

«Взаємозв’язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з
добуванням, обробкою, переробкою, складуванням,
транспортуванням і розподілом вантажів у сфері
матеріального виробництва, на промислових підприємствах,
в цехах, на виробничих дільницях» [10, 12]

А.Г. Кальченко
Київський національний
економічний університет

«Формою існування матеріального потоку є рух конкретних
видів ресурсів (матеріальні ресурси, незавершене
виробництво, готова продукція) в процесах постачання,
виробництва та збуту» 14, 35; 28, 8

О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак,
Б.П. Громовик, О.М. Яремчик,
Г.В. Кубасова
Національний фармацевтичний
університет (м. Харків)

«Матеріальний потік здійснюється у процесі постачання
(ресурсне забезпечення), виробництва продукції, збуту та
переміщення (транспортування) вантажу» [23, 15]

В.І. Перебийніс, О.В. Перебийніс
Полтавський університет спо-
живчої кооперації України

Науковець Інституту економіки
прогнозування НАН України (м. Київ),
кандидат економічних наук В.І. Гордань
визначає, що «ресурсные потоки
представляют собой совокупность сырьевых
и материальных ресурсов, траектория
движения которых определяется пропорцией

«поставщик–потребитель», формой
выражения являются предметы и средства
труда, которые, поступая в процессе
материального производства и соединяясь в
нем с ресурсами живого труда,
превращаются в готовые продукты труда
(ресурсы) и в процессе распределения



материальных благ доходят до потребителя»
4, 321.

Як зазначає завідувач кафедри теорії
та практики державного і муніципального
управління Інституту підвищення
кваліфікації Волго-Вятської академії
державної служби, доктор технічних наук,
професор І.І. Бажин, «на предприятии на
этапе обеспечения производственных
процессов материальными ресурсами
материальный поток рассматривается как
поток сырья, комплектующих,
вспомогательных материалов; на этапе
производства – в виде полуфабрикатов; на
этапе распределения и сбыта – в виде
готовой продукции, запасных частей для
изделий, которые используют потребители»
9, 17.

Аналіз табл. 4 показав, що вчені до
ресурсів не відносять запаси готової
продукції, а до процесів логістичної
діяльності включено лише постачання,
виробництво, транспортування та збут. У
вищенаведених визначеннях матеріального
потоку відсутній процес формування
виробничих і товарних запасів.

Деякі вчені визначають матеріальний
потік як взаємопов’язану особливим чином
сукупність логістичних операцій, процесів,
ланок і предметів (табл. 5). Під сукупністю
логістичних операцій вони розуміють
взаємозв’язки всіх операцій, які пов’язано з
добуванням, обробкою, переробкою,
складуванням, транспортуванням,
розподілом і споживанням продукції.

Таблиця 5
Матеріальний потік як взаємопов’язана особливим чином сукупність

логістичних операцій, процесів, ланок і предметів

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

«Взаємопов’язана особливим способом сукупність логістичних
операцій, процесів, ланок і предметів, починаючи з видобутку,
переробки та закінчуючи споживанням (перерозподілом)
матеріальних ресурсів, готової продукції для досягнення
загальних цілей логістичної системи» [5, 70; 6, 80]

В.Є. Ніколайчук, В.Г.
Кузнєцов
Донецький національний
університет

«Взаємозв’язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з
добуванням, обробкою, переробкою, складуванням,
транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального
виробництва, на промислових підприємствах, в цехах, на
виробничих дільницях» [10, 12]

А.Г. Кальченко
Київський національний
економічний університет

«Взаємопов’язаний ланцюг процесів, ланок і предметів,
починаючи з видобутку, переробки та закінчуючи
споживанням (або перерозподілом) товарів (послуг) у рамках
установлених цілей» [11, 48]

В.Я. Омельченко,А.П. Оме-
льченко, В.Г. Кузнєцов
Донецький національний
університет

«Материальные потоки представляют собой взаимосвязанную
особым образом совокупность логистических операций,
процессов, звеньев и предметов, начиная с добычи,
переработки и заканчивая потреблением (перераспределением)
материальных ресурсов, готовой продукции для достижения
общих целей логистической системы» [48]

Электронный ресурс

Наведені в табл. 5 формулювання
матеріального потоку не відображають
постійний динамічний рух, який є
характерним для потоку. Не можна
погодитися з науковцем Київського
національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана А.Г. Кальченко, яка
визначає матеріальний потік як
«взаємозв’язки усіх процесів й операцій…»,
тому що процес включає перелік
взаємопов’язаних операцій (дій).



Ряд науковців під матеріальним
потоком розуміють предмети праці, які
безперервно змінюються та перебувають у

стані руху в межах логістичної системи
«виробництво – обіг – споживання» (табл. 6).

Таблиця 6
Матеріальний потік як предмети праці

Формулювання сутності терміна Науковці вищого
навчального закладу

1 2
«Процес послідовного формування і перетворення в просторі та
часі предметів праці, який цілеспрямовано інтегрується сукупни-
ми відносинами системи і включає етапи руху (проектно-конст-
рукторські, експериментальні, виробничо-технологічні,
комерційні, транспортні, вантажні процеси) та статики
(зберігання запасів предметів праці, готових виробів, резервів
засобів праці тощо)» 26, 242

Г.В. Баранець
Дніпродзержинський дер-
жавний технічний
університет

Закінчення табл. 6
1 2

«Сукупність предметів праці, які мають уречевлену форму
(починаючи від їх добування і закінчуючи доставкою кінцевому
споживачеві), існують в межах логістичної системи
«виробництво – обіг – споживання», сприймаються як єдине ціле,
розглядаються в процесі застосування до них логістичних
операцій в певному часовому інтервалі, знаходяться у стані руху»
33, 37

Н.О. Селезньова
Автомобільно-дорожній
інститут Донецького
національного технічного
університету

«Поняття матеріального потоку узагальнює безперервність зміни
і переміщення продуктів праці у сфері обігу і виробництві» 36,
41

А.С. Даниленко, О.М.
Марченко, О.В. Шубравська,
О.І. Бистрова
Білоцерківський
національний аграрний
університет

«Материальный поток – используемое в логистике понятие
непрерывного изменения и движения продукта труда по стадиям
производства и в сфере обращения, включая рециркуляцию
отходов» 44

Электронный ресурс

Аналізуючи наукові джерела з
логістики, у яких учені визначають
«матеріальний потік» як сукупність засобів
виробництва, які являють собою засоби та
предмети праці, що використовуються в
процесі виробництва матеріальних благ,
науковець Автомобільно-дорожнього
інституту Донецького національного
технічного університету Н.О. Селезньова
зазначає, що «засоби праці, тобто предмети
праці, які використовуються для
виготовлення товарів та надання послуг,
навряд чи можна прирівняти до
матеріального потоку» 33, 37.

Автор даної статті не погоджується з
думками науковців, які розглядають
матеріальний потік як сукупність предметів
праці, оскільки під предметами праці
розуміється лише частина засобів
виробництва, яку використовують у
виробничому процесі (сировина, матеріали,
паливо, енергія). При формулюванні
визначень, які наведено у табл. 6, не
враховано таку особливість матеріального
потоку, як постійний рух і його динамічний
розвиток.

Узагальнюючи підходи польських
учених [1, 18; 2, 31], завідувач кафедри
маркетингу та логістики Національного



університету «Львівська політехніка», доктор
економічних наук, професор Є.В.
Крикавський зазначає, що «матеріальний
потік у межах підприємства проходить такі
фази трансформації: постачання вхідними
матеріалами (сировиною, допоміжними
матеріалами, складовими частинами);
виробництво як процес виготовлення із
вхідних матеріалів, отриманих на межі фази
постачання, готових виробів, замінних
частин тощо; збут (дистрибуцію) готових
виробів, замінних частин як певних
продуктів в каналах розподілу із доведенням
їх до межі (компетенції) системи; утилізацію
та переробку відпрацьованих виробів,
виробничих відходів, тари й упаковки, тобто
фазу рециклювання, або повторного
використання, у виробничому процесі частин
матеріального потоку» 20, 35-36; 35, 138-
139.

Доктор економічних наук, професор
Є.В. Крикавський на відміну від інших
учених доповнив перелік процесів
логістичної діяльності на підприємстві,
включивши до нього процес утилізації та
переробки виробничих відходів.

Фахівець Інституту досліджень
товароруху і кон’юнктури оптового ринку
(м. Москва, Росія) С. Карнаухов при
визначенні матеріального потоку застосовує
комплексний підхід. До переліку процесів
логістичної діяльності на підприємстві крім
постачання, транспортування та збуту він
включив такі процеси, як зберігання та
обслуговування, розглядаючи матеріальний
потік у трьох аспектах:

«хозяйственном – как носитель
экономических интересов и отношений с
поставщиками, потребителями, другими
участниками процесса товародвижения;

управленческом – как предмет
организационно-координационного
управления параметрами закупок,
снабжения, хранения, сбыта,
транспортировки, обслуживания;

технико-экономическом – как процесс
синхронизации и совершенствования
технологий, используемых при снабжении,
сбыте, транспортировке, сервисе,
электронной обработке данных, в складском
хозяйстве» [21, 79].

Рядом учених виведено термін
«логістичний матеріальний потік». Одна
група науковців під цією дефініцією розуміє
«оборотні активи підприємства у
матеріально-уречевленій формі, які
відображають характер розміщення
інвестованого у процес господарської
діяльності капіталу, розглядаються у процесі
застосування до них різноманітних
логістичних операцій і віднесені до певного
часового інтервалу» 17, 83; інша група –
«поток производства, закупок, сбыта,
хранения и доставки, представляемый как
единое целое и состоящий из поставщиков,
складов, производства, распределения и
потребителей» 49.

У наукових джерелах є визначення
понять «матеріальний потік промислового
підприємства» і «матеріальний потік
торговельного підприємства», виходячи зі
специфіки їх діяльності. Фахівець Київського
національного університету технологій і
дизайну О.С. Бондаренко зазначає, що
«матеріальний потік промислового
підприємства має включати матеріальні
ресурси, незавершене виробництво, готову
продукцію, які знаходяться у стані руху та до
яких застосовуються логістичні операції або
функції, що пов’язані з фізичним
переміщенням у просторі», а «матеріальний
потік торговельного підприємства має
враховувати лише товари, які знаходяться у
стані руху та до яких також застосовуються
логістичні операції або функції, що пов’язані
з фізичним переміщенням у просторі» [38,
54-55].

При визначенні матеріального потоку
на промисловому підприємстві О.С. Бонда-
ренко розглядає не всі види ресурсів, а тільки
матеріальні ресурси, незавершене
виробництво, готову продукцію. Під
логістичними процесами він розуміє лише
збут готової продукції.

Таким чином, проведений аналіз змісту
існуючих визначень терміна «матеріальний
потік на промисловому підприємстві»
свідчить про необхідність уточнення його
сутності. На думку автора даної статті,
матеріальний потік на промисловому
підприємстві – це безперервний постійний
рух сукупності всіх видів ресурсів



(матеріальні ресурси, продукція
незавершеного виробництва, промислові
відходи, виробничі та товарні запаси, готова
продукція) при здійсненні взаємопов’язаних,
послідовно виконуваних у єдиному
комплексі процесів логістичної діяльності
(матеріально-технічне забезпечення,
складування матеріальних ресурсів,
виробництво продукції, поводження та
утилізація промислових відходів,
формування виробничих і товарних запасів,
обслуговування різних категорій споживачів,
транспортування та збут готової продукції) з
метою скорочення логістичних витрат,
підвищення якості обслуговування різних
категорій споживачів, оптимізації рівня
запасів та зростання доходів підприємства
від реалізації продукції (див. рисунок).

Новизна поданого уточнення полягає
у тому, що це визначення є достатньо комп-
лексним і відображає безперервний рух су-
купності необхідних видів ресурсів на
промисловому підприємстві при
послідовному здійсненні всього переліку
процесів логістичної діяльності.

Висновки. У роботі проаналізовано 41
визначення терміна «матеріальний потік», які
систематизовано у 6 груп: сукупність
товарно-матеріальних цінностей; продукція;
сукупність різних товарів, що рухаються від
постачальників до споживачів; потік різних
видів ресурсів; взаємопов’язана особливим
чином сукупність логістичних операцій,
процесів, ланок; предмети праці.

Наукова новизна результатів
дослідження полягає в уточненні змісту
терміна «матеріальний потік на
промисловому підприємстві».

Практична значущість дослідження
полягає в тому, що результати дослідження
можна використовувати при проведенні
науково-дослідної роботи з уточнення
термінології з проблем управління
логістичною діяльністю на промислових
підприємствах.



Рисунок. Елементи, які визначають зміст терміна
«матеріальний потік на промисловому підприємстві»

У подальшому планується визначити
особливості руху матеріальних потоків
на вугільному підприємстві; уточнити зміст
терміна «управління матеріальними
потоками на вугільному підприємстві» та
розробити функції і завдання. Надати
пропозиції щодо вдосконалення управління
матеріальними потоками на вугільних
підприємствах та визначити складові ефекту
від їх реалізації.
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