МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Соціально-психологічний факультет
Кафедра менеджменту і адміністрування

Допущено до захисту
зав. кафедри менеджменту
_____________к.е.н., доц. Карпюк О.А

ВИПУСКНА РОБОТА
на тему: «Управління забезпеченням підприємства матеріальними
ресурсами» (на матеріалах ТОВ «МАЗІС»)
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
за професійним спрямуванням 6.030601 «Менеджмент»

Виконала

Науковий керівник

студентка 41 групи
напряму підготовки
6.030601 «Менеджмент»
Школьна Анна Віталіївна

доктор наук з державного
управління, професор
Філіпенко Тетяна В’ячеславівна

Житомир – 2016

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ………………………..6
1.1. Поняття управління матеріальними ресурсами…………………………….6
1.2. Вибір постачальників сировини і матеріалів……………………………...11
1.3. Забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами………………...16
1.4. Зберігання матеріальних ресурсів та ефективність їх використання……21
РОЗДІЛ

2.

СУЧАСНИЙ

СТАН

УПРАВЛІННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МАЗІС» МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ…….28
2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ
«МАЗІС»………………………………………………………………………….28
2.2. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності ТОВ
«МАЗІС»………………………………………………………………………….37
2.3. Характеристика управління матеріальними ресурсами підприємства….48
2.4.

Шляхи

підвищення

ефективності

управління

забезпеченням

підприємства матеріальними ресурсами……………………………………….55
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….70
ДОДАТКИ

ВСТУП
Основним завданням діяльності будь-якого підприємства є оптимізація
його виробничої програми, що дозволяє збільшити прибуток або досягти
очікуваних соціальних ефектів. Перехід до ринкових відносин вимагає від
підприємств нових підходів до управління господарською діяльністю. В
зв'язку з цим постійно існує потреба в удосконаленні існуючих і
запровадженні принципово нових підходів до управління матеріальними
сировинними ресурсами, які є одним з основних компонентів виробничого
процесу.
Постійне збільшення використовуваних у виробництві знарядь праці,
розширення обсягів виробництва, запровадження в дію нових основних
фондів і капітальне будівництво вимагають все більшої і більшої кількості
сировини, матеріалів, палива і енергії. Перехід до ринкової системи
економіки,

вимагає

наукового

нормування

матеріальних

ресурсів.

Об'єктивною розрахунковою базою як планів соціально-економічного
розвитку, так і планів галузей народного господарства і промислових
підприємств є науковообґрунтовані нормативи і розраховані на їхній основі
норми витрат матеріальних ресурсів.
Актуальність теми. В умовах розвитку сучасної ринкової економіки та
обмеженості ресурсів нашої планети одним з найактуальніших питань постає
питання забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами (сировиною,
паливом тощо) та їх ефективного використання для отримання максимальної
матеріаловіддачі та економічного ефекту від кожної одиниці цих матеріалів.
Так як конкуренція на ринку є дуже жорсткою, ефективно проведений аналіз
та правильно визначена стратегія мають неабияке значення для зростання та
процвітання будь-якого підприємства.
Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його
матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією,
комплектуючими тощо.

На використання матеріальних ресурсів негативно впливає порушення
стійкого виробничого відтворювального процесу на підприємствах, що
зумовлено несталістю перехідної економіки. Це потребує поглибленого
вивчення сучасних закономірностей формування та руху матеріальних
ресурсів у виробничому процесі з огляду на відновлення відтворювального
циклу на підприємствах на основі використання сучасних методів управління
для організації ефективного використання матеріальних ресурсів в умовах
реформування економічних відносин.
Забезпечення підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошук
резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості
продукції призведе до підвищення ефективності виробництва за рахунок
раціонального використання ресурсів.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних питань наукового
обґрунтування методів і засобів управління матеріальними ресурсами
зробили: В.Н. Амітан, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський, Л. Б. Миротин.
Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність
теоретичних та практичних аспектів управління забезпеченням підприємства
матеріальними ресурсами.
Об'єктом є ТОВ «МАЗІС», яке спеціалізується на виготовленні дверей.
Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління
забезпеченням підприємства ТОВ «МАЗІС» матеріальними ресурсами.
Завданнями випускної роботи є:
- визначення сутності поняття матеріальних ресурсів та управління
ними;
- ознайомлення з вибором постачальників сировини та матеріальних
ресурсів;
- аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами;
- ознайомлення

з

правилами

зберігання

використання матеріальних ресурсів;

та

ефективності

- визначення

шляхів

підвищення

ефективності

управління

забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
Використані методи дослідження:
- загальнонауковий – синтез, аналіз наукової літератури для
теоретичної основи дослідження;
- статистичний – для збору та обробки певних статистичних даних;
- математичний – проведення економічного аналізу;
- порівняльний – для розгляду основних систем управління
запасами та порівняння статистичних даних.
Використаними матеріалами є: спеціальна література, підручники,
посібники, наукові статті, річні звіти та баланси підприємства, методичні
рекомендації з написання випускної роботи, дані з системи Internet.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи проведене у випускній роботі дослідження стану
управління забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами, робимо
такі висновки:
1.

Основним

завданням

діяльності

будь-якого

підприємства

є

оптимізація його виробничої програми, що дозволяє збільшити прибуток або
досягти очікуваних соціальних ефектів. Перехід до ринкових відносин
вимагає від підприємств нових підходів до управління господарською
діяльністю. В зв'язку з цим постійно існує потреба в удосконаленні існуючих
і запровадженні принципово нових підходів до управління матеріальними
сировинними ресурсами, які є одним з основних компонентів виробничого
процесу.
2. Забезпечення підприємства всіма видами матеріальних ресурсів,
пошук

резервів

більш

матеріаломісткості

раціонального

продукції

призведе

їх

використання

до

підвищення

і

зниження

ефективності

виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.
3. Однією із основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних
ресурсів є вибір постачальника. Важливість її пояснюється не тільки тим, що
на сучасному ринку функціонує велика кількість постачальників схожих
матеріальних ресурсів, але, головним чином тим, що постачальник повинен
бути надійним партнером підприємства в реалізації його логістичної
стратегії. До того ж, необхідно обрати постачальника найбільш якісних
матеріалів.
4. Оскільки матеріальні ресурси забезпечують безперервне виробництво,
необхідно

велику

використанню

увагу

наявних

приділяти
ресурсів.

їх

Тому

зберіганню
для

та

ефективному

правильного

зберігання

матеріальних ресурсів складські приміщення поділяють за певними
критеріями: за ступенем спеціалізації, за технічною оснащеністю, за
господарською

належністю,

за

асортиментом

вантажу,

за

ступенем

механізації, за конструкцією.
5. ТОВ «МАЗІС» пропонує широкий асортимент товарів, реалізує
продукцію на ринках України, Білорусі, Казахстану та Росії й співпрацює із
закордонними

постачальниками

(Німеччиною,

Польщею,

Італією,

Туреччиною).
6. За результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «МАЗІС», а
саме, оцінки фінансових результатів, аналізу виробничого потенціалу, оцінки
ефективності використання ресурсів, аналізу фінансової стійкості, говоримо,
що підприємство веде ефективну господарську діяльність, оскільки у 2015
році відбулось зростання таких важливих показників як доходу від реалізації
продукції (більше ніж у 2,5 рази), власного капіталу (на 77%), продуктивність
праці (у 2,5 рази), показники рентабельності.
7.

Аналіз

управління

матеріальними

ресурсами

показав

що,

матеріаломісткість у 2015 році зросла у порівнянні з попередніми, що в свою
чергу

свідчить

про

збільшення

матеріальних

витрат.

Знизилась

матеріаловіддача з 2,6 до 2,4, що говорить про незначне зменшення виходу
продукції з кожної гривні витрачених матеріальних ресурсів. Розрахунок
коефіцієнту використання матеріалів показав, що ТОВ «МАЗІС» економно
використовує матеріальні ресурси та намагається мінімізувати кількість
відходів при виробництві. Прибуток на гривню матеріальних витрат у 2015
році значно зріс у порівнянні з 2013 роком, а саме у 2,3 рази. Причиною є
оновлення підприємством обладнання та договори з постачальниками
сировини за меншими цінами.
8. Для ТОВ «МАЗІС» розроблено пропозиції щодо шляхів підвищення
ефективності

управляння

забезпеченням

підприємства

матеріальними

ресурсами. Отже, визначено що, підприємству необхідно розробити план
матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) виробництва. План МТЗ

є

одним із основних розділів тактичного плану підприємства. Розробка планів
МТЗ сприяє успішному вирішенню проблем забезпечення сировиною,
матеріалами, комплектуючими, паливом, енергією та іншими видами

ресурсів, необхідних для здійснення процесу виробництва. Також доцільно
застосовувати систему «Точно в строк». Це може дозволити підприємству
отримати приріст прибутку у розмірі 2590 тис. грн. Наступним шляхом є
економія сировини, матеріалів і енергетичних ресурсів, закладена в процесі
розробки виробів, за допомогою якої загальна економія матеріальних витрат
складатиме приблизно 10 тис. грн. на рік. Ще одним шляхом покращення
ефективності управління матеріальними ресурсами є оновлення обладнання.
Так збільшиться прибуток за рахунок підвищення фондовіддачі (на 2940 тис.
грн.), економія від впровадження нової техніки складе 24 тис. грн. у рік та
частка прибутку, отриманого від впровадження нової техніки зросте на 7%.
Загальний економічний ефект від запропонованих заходів складає 5441
тис. грн.
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