
РЕФЕРАТ  

Дипломна робота на тему: «Управління товарно-матеріальними запасами підприємства (на 

прикладі ТОВ «Зірка»)» містить 112 сторінок, 40 таблиць, 5 рисунків, 28 формул, 2 додатки. Перелік 

посилань нараховує 62 найменування. 

Актуальність теми дослідження зумовлено необхідністю пошуку нових підходів та методів 

управління товарно-матеріальними запасами на вітчизняних виробничих підприємствах через зростаючу 

нестабільність ринкового середовища. 

Дипломну роботу другого (магістерського) рівня вищої освіти виконано в Національному 

технічному університеті України «КПІ» (м. Київ) відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри 

менеджменту. Результати дослідження, проведеного в роботі, є частиною наукової теми: «Управління 

розвитком підприємств в умовах ресурсних обмежень» (№ ДР 0114U001135) – внесок автора полягає в 

розробці та обгрунтуванні методології проведення оцінки системи управління товарно-матеріальними 

запасами підприємства, а також наданні рекомендацій щодо вдосконалення системи управління ТМЗ в 

умовах дефіциту коштів та низької рентабельності виробництва. 

Метою роботи є розроблення та обгрунтування теоретико-методологічних положень і 

практичних рекомендацій щодо управління товарно-матеріальними запасами підприємства. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань: 

 розкрити сутність поняття товарно-матеріальних запасів та визначити розподіл повноважень 

у ході їх управління; 

 охарактеризувати принципи обліку товарно-матеріальних цінностей та запасів та навести їх 

класифікацію за різними ознаками; 

 розглянути основні підходи та показники щодо визначення ефективності управління 

товарно-матеріальними запасами; 

 навести загальну характеристику підприємства та провести аналіз його економічного стану; 

 дослідити влив відкриття виробництва на систему товано-матеріальних запасів 

підприємства; 

 визначити розподіл обов’язків та документообіг в ході управління товарно-матеріальними 

запасами на підприємстві та проаналізувати основні недоліки системи управління товарно-

матеріальними запасами підприємства; 

– визначити основні заходи удосконалення системи управління товарно-матеріальними 

запасами підприємства; 

– запропонувати перспективні напрямки розвитку управління виробничими запасами на 

підприємстві; 

– економічно обґрунтувати доцільність реалізації запропонованих заходів.  

Об’єктом дослідження є система управління товарно-матеріальними запасами підприємства. 

Предметом дослідження є науково-методичні та прикладні аспекти  забезпечення ефективного 

управління товарно-матеріальними запасами на ТОВ «Зірка». 

У процесі виконання дипломної роботи освітньо–кваліфікаційного рівня «Магістр» було 

використано сукупність загальних та специфічних наукових методів. У процесі дослідження сутності 

поняття «запаси» та визначення розподілу обов’язків персоналу щодо управління запасами були 

використані  методи логічного узагальнення, систематизації і наукової абстракції. Для розроблення 

методології розрахунку інтегрального показника ефективності управління товарно-матеріальними 

запасами та формулювання рекомендацій щодо удосконалення системи управління ТМЗ на підприємстві 

використовувалися аналітичний і структурно-логічний методи. Метод групування був призначений для 

вивчення класифікації запасів за різними ознаками.  Методи статистичного та економічного аналізу 

використовувся для вивчення, групування та порівняння емпіричних даних з метою дослідження 

фінансового стану підприємства. За допомогою графічного та табличного методів було наочно 

продемонструємо результати досліджень. 

Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні методології проведення оцінки системи 

управління товарно-матеріальними запасами підприємства. 

Розроблені в дипломній роботі другого (магістерського) рівня вищої освіти рекомендації та 

пропозиції щодо вдосконалення системи управління товарно-матеріальними запасами підприємства 

були представлені на розгляд керівництву ТОВ «Зірка», яким визнано можливість практичного 

застосування в майбутньому зазначених пропозицій (акт впровадження №18/12-1 від 18.12.2015 року). 
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