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ВСТУП
За умови сучасної підприємницької діяльності першочергового значення
набуває оптимізація виробничої програми підприємства, 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 із 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 розвитку галузей економіки і промислових
підприємств є науковообґрунтовані нормативи і розраховані на їхній основі
норми витрат матеріальних ресурсів.
За умови розвитку сучасної ринкової економіки та обмеженості ресурсів
нашої

планети

одним

із

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
Азробили: В.Н. Амітан, А. М. Гаджинський, Є. В. Крикавський, Л. Б.
Миротин, Л. С. Сєргеєв, О. М. Тридід, А. Д. Чудаков, Н. І. Чухрай.
Теоретична і практична розробка питань, присвячених потоковій організації
виробництва, міститься в роботах М. С. Дороніної, А. Р. Радіонова, В. Г.
Шинкаренко,

М. Хаммера та Д. Чампі, М. Абдікеєва, Т. Девенпорта, С. В.

Ільдеменова,

В. С. Пономаренко, Н. Оболенскі, Ю. Ф. Тєльнова, С. Ю.

Щенникова. Дослідженням контролінгу займалися: А. Апчер, Н. Г.
Данілочкіна, Р. Манн, Е. Майэр, Д. Хан, Л. А. Сухарєва та інші.
Проте не розглядався сумісний інтегральний підхід до впровадження
нових систем організації ефективного використання матеріальних ресурсів
підприємства, що включає сучасні досягнення науки та практики організації
виробництва,

зокрема

логістики,

реінжинірингу

та

контролінгу.

Це

обумовлює необхідність подальшого поглиблення теоретичних і методичних
досліджень,

пов'язаних

з

виявленням

сучасних

змін

і

структури

організаційно-економічного механізму управління матеріальними ресурсами
підприємства, розробкою ефективних методичних підходів і практичних
рекомендацій щодо їх ефективного використання.

Гіпотеза дослідження – удосконалення управління забезпеченням
підприємства матеріальними ресурсами досягається за рахунок формування
ефективного

механізму

управління

забезпеченням

підприємства

матеріальними ресурсами та запропонованих стратегічних орієнтирів.
Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління
забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами.
Завданнями магістерської роботи є:
- дослідження

теоретичних

основ

управління

забезпеченням

підприємства матеріальними ресурсами;
- з’ясування методичних основ зростання ефективності управління
забезпеченням підприємства матеріальними ресурсами;
- аналіз

сучасного

організаційно-економічного

стану

ТОВ

«МАЗІС»;
- аналіз охорони праці у підприємстві;
- визначення точки беззбитковості та проведення SWOT-аналізу для
досліджуваного підприємства;
- обґрунтування

доцільності

впровадження

запропонованих

науково-практичних рекомендацій.
Предметом дослідження у магістерській роботі виступає сукупність
теоретичних, методичних та практичних аспектів управління забезпеченням
підприємства матеріальними ресурсами.
Об'єктом

є

процес

управління

забезпеченням

підприємства

матеріальними ресурсами.
Методи дослідження. У процесі виконання магістерського дослідження
використано методи економічних досліджень, які сприяли досягненню
найбільш повних та достовірних результатів, зокрема: метод теоретичного
узагальнення (при формулюванні теоретичних узагальнень та висновків,
здійсненні аналізу результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних
авторів); економіко-статистичний метод, зокрема такі його прийоми як

порівняння, графічний метод, а також аналіз (для дослідження особливостей
функціонування підприємства); SWOT-аналіз (для визначення сильних та
слабких сторін діяльності підприємства, а також можливостей та загроз його
розвитку та формування рекомендованої стратегії розвитку); розрахунковоконструктивний (для розрахунку прогнозних показників підприємства);
монографічний метод (при вивченні позитивного досвіду вирішення проблем
підвищення

ефективності

управління

забезпеченням

підприємства

матеріальними ресурсами); табличний і графічний методи (для відображення
аналітичної інформації) та інші.
Апробація результатів дослідження. Науково-практичні рекомендації
магістерської роботи були схвалені на науково-практичних конференціях,
зокрема, на ІІІ Міжнародній науково практичній студентській конференції 12
квітня 2017 року в м. Житомирі та на І Міжвузівській студентській науковопрактичній інтернет-конференції «Стратегічні імперативи економіки та
управління в умовах сталого розвитку», 18 – 20 грудня 2017 року в м.
Житомирі. Основні положення і результати дослідження висвітлені у двох
наукових статтях: «Improvement of management of material resources provision
at the enterprise» та «Система управління матеріальними запасами у
підприємстві».
Poбoта складається зi вступу, трьох poздiлiв, виснoвкiв, peкoмeндацiй,
списку використаних джерел, дoдаткiв. Загальний oбсяг poбoти – 116
стopiнoк, список літератури включає 84 наймeнування.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи проведене у магістерській 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

матеріаломісткості

більш

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 2016
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 2016 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 2016
році значно зріс у порівнянні з 2014 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%.
9. Охорона праці на підприємстві здійснюється згідно з законодавством.
У ТОВ «МАЗІС» функції спеціаліста з охорони праці здійснює заступник
директора, який є фахівцем, що має вищу професійну (технічну) освіту.
Спеціаліст охорони праці ТОВ «МАЗІС»: розробляє плани, програми з
поліпшення умов праці; готує проекти наказів з питань охорони праці;
проводить перевірки дотримання працівниками нормативно-правових актів з
охорони праці; складає звітність з охорони праці; проводить інструктажі з
охорони праці. Оскільки підприємство «МАЗІС» відноситься до підприємств
зі шкідливими умовами виробництва, воно забезпечує працівників такими
засобами індивідуального захисту як: спеціальний одяг (напівкомбінезони,
фартухи); спеціальне взуття (чоботи); засоби захисту рук (рукавиці); засоби
захисту обличчя (захисні маски).
10. Виходячи з проведеного SWOT-аналізу, ми визначили, що
підприємству

у

розробці

стратегій

необхідно

орієнтуватись

на:

вдосконалення технологій виробництва; підтримку набутою популярності на
ринку, створюючи вигідні умови для споживачів та гарантуючи якість
продукції; розгляд питання щодо незначного підвищення цін; проведення
аналізів

щодо

вибору

оптимальних

постачальників;

розширення

асортименту; розробку стратегії безвідходного виробництва; розробку дієвої

рекламної кампанії, використовуючи засоби масової інформації та наружну
рекламу. Найбільш актуальними для ТОВ «МАЗІС» є стратегія скорочення
запасів і стратегія раціонального використання матеріальних ресурсів.
11. Обрахунок точки беззбитковості показав, що прибуток підприємства
не повинен становити суму, меншу 4,2 млн. грн., в іншому разі підприємство
буде нести збитки. Дохід ТОВ «МАЗІС» становить 18,1 млн. грн., а чистий
дохід – 17,2 млн. грн. Отже, підприємство є прибутковим, оскільки його
фактичний

дохід

прибутковості.

майже

у

4,5

разів

перевищує

нульовий

рівень
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