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АНОТАЦІЯ

      Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
основ та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення управління
виробничими запасами підприємства. На підставі проведеного аналітичного
дослідження управління виробничими запасами підприємства розроблено
заходи щодо його вдосконалення дослідження обґрунтовано  на ПАТ «МОТОР 
СІЧ» В результаті необхідність виробничими запасами та проведене 
вдосконалення економіко-математичне управління моделювання щодо 
визначення оптимально допустимого їх рівня.

     Ключові слова: управління, виробничі запаси, прибуток, оптимізація,
моделювання.

                                            SUMMARY

      Diploma master's degree work is sanctified to research of theoretical bases and
ground of practical directions of improvement of control of productive inventories of
enterprise. On the basis of undertaken an analytical study of control of productive
inventories of enterprise events are worked out in relation to his perfection on
STALEMATE "MOTOR of СІЧ" As a result of research is reasonable necessity of3
perfection of control of productive inventories and conducted design in relation to 
determination optimally of their possible level.

     Keywords: management, productive supplies, profit, optimization, design.

    
         


