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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Управління 

запасами на будівельних підприємствах». 

58 стор., 5 рис., 11 табл., 25 інформаційних джерел, 3 додатки.  

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ, БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ, ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ, 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.   

  Об’єкт дослідження –   процес управління матеріальними запасами на 

будівельному підприємстві.  

  Предмет дοслідження – теоретичні аспекти та практичні підходи до 

управління матеріальними запасами на будівельному підприємстві.   

  Метοю робοти є встановлення теоретичних засад  та розробка 

рекомендацій  щодо підвищення ефективності управління матеріальними 

запасами на будівельному підприємстві. 

  Методи дослідження – теоретичного узагальнення, синтезу,  

аналітичний, графічний, статистичний, порівняння. 

Отримані результати. У першому розділі визначено важливість 

формування матеріальних запасів на підприємствах. Розглянуті теоретичні 

підходи до управління матеріальними запасами підприємства.  

У другому розділі зображений механізм управління матеріальними 

запасами на підприємстві будівельної сфери. Визначені чинники впливу на 

обсяг матеріальних запасів підприємства.  

У третьому розділі наведені практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності управління матеріальними запасами промислового 

підприємства.  Запропонований методичний підхід до забезпечення 

безперервності виробничого процесу підприємства на основі моделі 

формування його матеріальних запасів. 

          Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

будіельного сектору. 
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