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РЕФЕРАТ

      Дипломна робота присвячена розв’язанню актуального науково- 
практичного завдання щодо удосконалення управління запасами сировини на
підприємстві. В дипломній роботі розглянуті теоретичні основи управління
запасами сировини на підприємстві та тенденції ринку м’ясо-ковбасних
виробів України. Проведений аналіз ефективності діяльності м’ясопереробного 
підприємства дозволив визначити резерви покращення механізму 
функціонування. Запропонована методика щодо управління запасами на 
підприємстві дає можливість розрахувати оптимальний запас сировини на 
підприємстві.

Ключові слова : запасами, управління запасами, системи і методи управління
запасами, ринок м’ясо-ковбасних виробів, матеріальними запасами, оптимальні 
запаси сировини.

The thesis is devoted to solving the actual scientific and practical task of
improving the management of raw material stocks at the enterprise. In the thesis
the theoretical bases of management of raw material stocks at the enterprise and
tendencies of meat and sausage products market of Ukraine are considered. The
conducted analysis of the efficiency of the meat processing enterprise activity
allowed to determine the reserves for improving the functioning mechanism. The
proposed methodology for inventory management at the enterprise provides an
opportunity to calculate the optimal supply of raw materials at the enterprise.

Key words: stocks, inventory management, systems and methods of
inventory management, meat and sausage products market, material stocks,
optimal stocks of raw materials.


