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ВСТУП
Центральне місце в системі управління поточними активами кожного
суб’єкта господарювання займають питання управління запасами. На
сьогодні проблема оптимізації запасів є досить актуальною для підприємств
України. Знаходження ефективних шляхів оптимізації запасів та їх адаптація
до специфіки функціонування вітчизняних підприємств дасть змогу суттєво
зменшити витрати суб’єктів господарювання, підвищити ефективність та
забезпечити отримання максимального прибутку.
Вирішення проблем управління виробничими запасами тісно пов’язане
з підвищенням платоспроможності та ліквідності підприємств, що є
надзвичайно важливим для їх ефективного функціонування, подальшого
розвитку та розвитку економіки України в цілому.
Успішне управління сучасними підприємствами потребує вироблення
та впровадження нової концепції управління виробничими запасами, яка
врахує стратегічний і тактичний рівень управління для обґрунтування нових
економічних відносин в умовах ресурсозаощадження.
Вагомий вклад в розробку питань з ресурсного забезпечення
підприємств внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: В.М. Амітан, І.О. Бланк,
В.І. Бовикін, М.А. Болюх, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, М.О. Данилюк,
К.Друрі, А.Г. Загородній, Г.Д. Ейтутіс, О.С. Ємельянов, С.В. Калабухова,
Л.В. Канторович, О.О. Лапко, М. Мескон, Є.І. Сухін, І.Є. Тишков, І.М. Чуєв,
І.К. Чукаєва, А.В. Шегда та інші.
Значної уваги дослідженням проблем забезпечення підприємств
матеріально-технічними ресурсами та управлінню їхніми запасами приділено
вченими-економістами: Я.С. Витвицьким, В.В. Волгіним, Дж. C. Ван
Хорном, Є.В. Крикавським, М.В. Кужельним, С.А. Кулішом, С.В. Мочерним,
В.К.

Орловою,

В.І.

Оспищевим,

П.Г.

Перервою,

О.М. Родніковим,

Т.М. Скоробогатовою, О.М. Тяпухіним, М.Д. Фасоляком, М.Г. Чумаченком,
Н.І. Чухрай та іншими.

Попри наявності у фаховій літературі наукових праць з проблем, на
даному етапі відсутня систематизована класифікація багатономенклатурних
виробничих запасів, дискусійною залишається низка питань, зокрема –
економічна сутність виробничих запасів, вибір класифікаційних ознак та
методичні положення стосовно регулювання обсягів виробничих запасів.
Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління
виробничими ресурсами на підприємстві.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення
наступні завдання:
– розкрити сутність та значення виробничих запасів підприємства;
– розглянути основні підходи до класифікації виробничих запасів;
– визначити фактори, що впливають на потребу підприємства у
виробничих запасах;
– розглянути

систему

управління

виробничими

запасами

на

підприємстві;
– дослідити організаційно-економічну характеристику господарської
діяльності підприємства;
– зробити

аналіз

забезпеченості

виробничими

запасами

на

ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології Україна»;
– оцінити

систему

управління

та

ефективність

використання

виробничих запасів на підприємстві;
– удосконалити систему управління виробничими запасами на
ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології».
Предметом дослідження у випускній роботі виступає сукупність
теоретичних та практичних аспектів управління виробничими запасами на
підприємстві.
Об’єктом дослідження у випускній роботі є господарська діяльність
ПрАТ «Дервілер Ущільнюючі Технології України».
Для досягнення мети написання роботи використовувався комплекс

взаємодоповнюючих методів дослідження: аналіз коефіцієнтів, вертикальний
аналіз; методи економічного аналізу: метод групування; метод середніх
величин; індексний метод; метод ланцюгових підстановок та інші.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На основі проведеного у роботі дослідження стану та напрямків
удосконалення

управління

виробничими

ресурсами

на

підприємстві,

сформовано такі висновки:
1. Визначивши сутність та значення виробничих запасів було
з’ясовано, що виробничі запаси – це частина матеріальних ресурсів
підприємства, які представляють собою сукупність предметів праці, які
знаходяться на підприємстві у вигляді сировини, матеріалів, купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари і тарних матеріалів,
будівельних матеріалів, запасних частин та інших матеріалів, що складають
матеріальну основу продукції підприємства, надають їй необхідних якостей,
приймають участь у виробництві протягом одного виробничого циклу і
повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.
2. За результатами проведеного аналізу основних підходів до
класифікації виробничих запасів, було узагальнену класифікацію виробничих
запасів, яка об’єднує у собі концептуальніші для потреб управління
виробничими запасами ознаки та види запасів, а тому дозволяє вчасно
прийняти ефективне управлінське рішення.
3. В ході вивчення факторів, що впливають на потребу підприємства у
виробничих запасах визначено, що до них відносяться: технічні засоби, обсяг
виробництва продукції, основне виробництво, об’єкти нормування тощо.
4. Розглянуто систему управління виробничими запасами та визначено,
що вибір оптимальної моделі планування замовлень і контроль за рухом
виробничих запасів дозволяє мінімізувати витрати підприємства і є дуже
важливим етапом стратегії діяльності підприємства.
5.

Організаційно-економічна

характеристика

ПрАТ «Детвiлер

Ущiльнюючi Технологiї Україна» свідчить, що за останні роки підприємство
подолало збитковий стан, підвищуючи щороку ефективність своєї діяльності.
6. Проаналізувавши рівень забезпеченості виробничими запасами

підприємства та з’ясовано, що ПрАТ «Детвілер Ущільнюючі Технології
України»

забезпечене фінансовими ресурсами для купівлі виробничих

запасів, про що свідчить їх вартість, яка щороку збільшується.
7. Аналіз рівня використання виробничих запасів ПрАТ «Детвiлер
Ущiльнюючi Технологiї Україна» свідчить, про підвищення виробничої
собівартості продукції за аналізований період. Таке збільшення відбулося за
рахунок одного фактора – збільшення річних надходжень виробничих запасів
на 2250 тис. грн.
8. Запропоновано шляхи подальшого поліпшення використання
матеріалів, таких як: рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей;
формування

запасів

у межах

можливого

мінімуму

для

постійного

забезпечення безперервності процесу виробництва; недопущення придбання
непотрібних і реалізація надлишкових матеріалів.
9. З’ясовано, що оптимізація рівня виробничих запасів у ПрАТ
«Детвiлер Ущiльнюючi Технологiї Україна» залежить від витрат, що
пов’язані з підтриманням запасів і складаються з двох елементів: витрат по
зберіганню і витрат по розміщенню та виконанню замовлень.
10. Для покращення рівня матеріаломісткості та матеріаловіддачі
продукції, було запропоновано закупити на ПрАТ «Детвiлер Ущiльнюючi
Технологiї Україна» нову автоматизовану технологічну лінію. Визначено, що
проект економічно доцільний, тому що забезпечує значну позитивну суму
чистої приведеної вартості (тобто залишкового прибутку), високий рівень
окупності витрат (трохи більше 3 років) та достатню внутрішню норму
рентабельності (16,3% при середній вартості капіталу 10%).
11. Визначено, що реалізація запропонованих заходів дасть можливість
ПрАТ «Детвiлер Ущiльнюючi Технологiї Україна» покращити показники
матеріаломісткості та матеріаловіддачі продукції, прискорити оборотність
капіталу, підвищити його дохідність, зменшити поточні витрати на
зберігання їх, вивільнити з поточного господарського обороту частину
капіталу, реінвестуючи його в інші активи.
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