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ВСТУП 

 

Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене 

населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що 

дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою.  

Однак при такому величезному науковому, виробничому і кадровому 

потенціалі в економіці України протягом останніх років спостерігаються 

кризові явища, у результаті чого обсяги виробництва основних видів продукції 

катастрофічно знизилися. 

На сучасному етапі розвитку України, забезпечення стабільної роботи 

підприємств по випуску конкурентоздатної продукції, є завданням першорядної 

важливості для керуючих усіх рівнів. Найважливішою якісною 

характеристикою господарювання на всіх рівнях є – ефективність виробництва 

та управління виробничими запасами підприємства. 

Стан та ефективність використання виробничих запасів, як самої значної 

частини оборотного капіталу - є одним з основних умов успішної діяльності 

підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. 

Інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати 

свою політику по відношенню до виробничих запасів, шукати нові джерела 

поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання. Тому для 

підприємства всі можливі способи раціонального витрачання коштів, одним з 

яких є визначення оптимальної величини виробничих запасів набувають все 

більшої значимості. 

Вивчення проблеми управління виробничими запасами підприємства 

значно розширює можливості економічного аналізу господарської діяльності з 

позицій ефективного використання виробничих запасів. 

Об'єктом дослідження обрано підприємство – ДП «Словечанський 

лісгосп», розташоване: с. Словечне, Житомирська область,Овруцький район яке 

здійснює господарську діяльність у такій галузі промисловості як 

лісозаготівельна, деревообробна та ін.. 



Метою даної роботи є аналіз управління виробничими запасами 

підприємства ДП «Словечанський лісгосп». 

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання: 

- розкрити функціональну роль запасів у виробничому процесі; 

- розглянути методи нормування запасів підприємства; 

- сформувати можливі варіанти коректного вибору системи контролю 

рівня запасів; 

- проаналізувати процес управління виробничими запасами ДП 

«Словечанський лісгосп»;  

Випускна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел  та чотирьох додатків.  

Інформаційну базу роботи складають: підручники та періодичні видання 

вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі економіки підприємства, дані 

бухгалтерської та фінансової звітності підприємства. Результати проведеного 

дослідження щодо оптимізації управління виробничими запасами на ДП 

«Словечанський лісгосп» можуть бути використані в господарській діяльності 

підприємства. 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

У процесі виконання випускної роботи «Управління виробничими 

запасами підприємства на матеріалах ДП «Словечанський лісгосп»», у 

відповідності з її метою, була зібрана та систематизована інформація з 

теоретичного обґрунтування та методології управління запасами підприємства; 

на основі аналізу виробничої діяльності досліджуваного підприємства, були 

розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності управління виробничими 

запасами ДП «Словечанський лісгосп». 

По даній роботі можна зробити ряд висновків: 

1. В умовах ринкової економіки об'єктивну необхідність представляє 

ведення управлінського обліку, оскільки кожне підприємство самостійно 

вибирає напрями розвитку, види продукції, що випускається, обсяги 

виробництва, політику збуту продукції, соціальну та інвестиційну політику 

тощо, то виникає потреба по всіх цих параметрах накопичувати інформацію, 

отримувати необхідні облікові дані;  

2. У результаті дослідження системи управління запасами було з'ясовано, 

що дана система потребує суттєвого доопрацювання.  

Дослідженно економічні процеси споживання виробничих запасів на ДП 

«Словечанське лісове господарство» та виявлено негативні тенденції в їх 

формуванні і використанні, які полягають у нераціональних співвідношеннях 

структурних складових оборотних коштів, що призводить до відсутності 

необхідних фінансових ресурсів для забезпечення нормального функціонування 

виробництва. 

3. Для усунення цих недоліків необхідно провести наступні заходи: 

3.1.Організувати ефективну систему контролю за станом матеріальних 

запасів. Одним з можливих напрямів організації даної системи є застосування 

сучасних розробок в області управлінського обліку, і зокрема, впровадження 

програм управління запасами. Підприємство оснащене сучасними 

комп'ютерами, але не має кваліфікованих фахівців у сфері логістики. За умови 

ж комп'ютерного обліку руху матеріалів можна практично миттєво отримувати 



як докладну, так і узагальнену інформацію про використання або ж навпаки, 

простеження будь-якого  матеріалу; 

3.2. Незважаючи на значні, часом непередбачувані коливання факторів 

зовнішнього середовища необхідно мати опрацьовану систему управління 

запасами, якщо не на всіх, то хоча б за основними номенклатурними позиціями 

матеріалів і комплектуючих; 

3.3. Проаналізувавши основні системи контролю рівня запасів та 

специфіку виробництва ДП «Словечанське лісове господарство» можемо 

зробити такі висновки: 

- Загальна сума витрат на зберігання деревини становить: 39380 грн. в 

день. 

- Витрати на зберігання 1 тн. деревини складуть 39380/12055,8 = 3,27 грн. 

- Втрати від іммобілізації 1 тн. складуть ціну 1 тн. деревини, умовно 

складуть 46,4 грн. 

- Витрати на організацію завезення однієї поставки становлять 1800*175 = 

315000 грн. 

З точки зору підвищення ефективності управління запасами велике 

значення має обґрунтованість нормування запасів матеріалів, так як 

обґрунтованість норм запасів багато в чому визначає стан фактичного запасу. 

За даними фактичний обсяг запасу деревини на даний момент становить 

13560тн. . Якщо порівнювати його з бажаним розміром запасу, то він на 2039 

тн. перевищує норму. У результаті ДП «Словечанське лісове господарство» 

несе додаткові витрати по утриманню наднормативного запасу. 

В результаті скорочення фактичного запасу до нормативного ДП 

«Словечанське лісове господарство» може знизити витрати на утримання 

наднормативного запасу. 

Загальна величина витрат на утримання запасу деревини в добу становить 

39380 грн. 

У розрахунку на 1тн. деревини величина витрат складе 39380/13560=2,9 

грн. в день. В результаті обґрунтованого нормування запасу деревини рівень 



фактичного запасу можна знизити на 2039 тн., що дозволить отримати 

економію витрат у розмірі 2039*2,9=5913,1 грн. в день. 

Актуальність проблеми управління виробничими  запасами підприємства  

зумовлена тим, що стан запасів справляє визначальний вплив на 

конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан і фінансові 

результати. 

Нормальний процес виробництва тієї чи іншої продукції в кожному 

виробничому об'єднанні (підприємстві) може здійснюватися лише в тому 

випадку, коли налагоджено безперебійне і ритмічне забезпечення всіма видами 

матеріальних та енергетичних ресурсів, необхідних для виконання планів 

виробництва і прискорення оборотності оборотних коштів. У досягненні цього 

визначальна роль належить побудови раціональної системи управління 

матеріально-технічним постачанням кожного конкретного виробничого 

підприємства. У цій системі центральною ланкою суб'єкта управління є відділ 

технічного постачання. У процесі реалізації функцій управління даного відділу 

доводиться вирішувати завдання визначення річної потреби в матеріальних 

ресурсах для виконання плану виробництва продукції, норм виробничих 

запасів, забезпечення надходження матеріалів в необхідній номенклатурі у 

встановлені терміни, забезпечення цехів матеріальними ресурсами в межах 

ліміту, обліку видачі матеріалів цехах і реалізації фондів, обліку та звітності 

про рух матеріальних ресурсів. 

Занижені запаси матеріальних ресурсів можуть призвести до збитків, 

пов'язаних з простоями, з незадоволеним попитом і, отже, до втрати прибутку, а 

також втрати потенційних покупців продукції. З іншого боку, нагромадження 

зайвих запасів пов'язує оборотний капітал підприємства, зменшуючи 

можливість його вигідного альтернативного використання і сповільнюючи його 

оборот, що відбивається на величині загальних витрат виробництва і фінансові 

результати діяльності підприємства. 
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