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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 61 с., 7 рис., 16 табл., 30 источников, 5 прил. 

ЗАПАСЫ, ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ, ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Объект исследования – системы управления запасами на 

производственном предприятии. 

Предмет исследования – системы управления запасами в ЗАО «Завод 

добавок и смазок «ФРЭЙМ». 

Цель работы: разработка эффективных систем управления запасами на 

производственном предприятии на примере ЗАО «Завод добавок и смазок 

«ФРЭЙМ». 

Методы исследования: методы экономико-статистического анализа, 

методы анализа и синтеза экономической информации, методы группировки, 

сравнения. 

Исследования и разработки: рассмотрена сущность и классификация 

запасов, изучены базовые системы управления запасами в логистике, 

проанализированы состояние, структура и динамика запасов ЗАО «Завод 

добавок и смазок «ФРЭЙМ», выявлены проблемы использования запасов 

предприятия, предложены мероприятия по повышению эффективности 

управления запасам ЗАО «Завод добавок и смазок «ФРЭЙМ», оценена 

эффективность внедрения автоматизированной системы по управлению 

запасами в ЗАО «Завод добавок и смазок «ФРЭЙМ» 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

результатов исследования на производственных предприятиях легкой 

промышленности любой формы собственности. 

 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 61 с., 7 мал., 16 табл., 30 крынiц, 5 дадатка 

ЗАПАСЫ, ЛАГІСТЫКА ЗАПАСАУ, ЛАГІСТЫЧНЫЯ СІСТЭМЫ 

КІРАВАННЯ ЗАПАСАМІ, ЛАГІСТЫКА ВЫТВОРЧАГА 

ПРАДПРЫЕМСТВА 

Аб'ект даследавання - сістэмы кіравання запасамі на вытворчым 

прадпрыемстве.  

Прадмет даследавання - сістэмы кіравання запасамі на ЗАТ «Завод 

дабавак і змазак «ФРЭЙМ». 

Мэта дыпломнай працы - распрацоўка эфектыўных сістэм кіравання 

запасамі на вытворчым прадпрыемстве на прыкладзе ЗАТ «Завод дабавак і 

змазак «ФРЭЙМ». 

Метады даследавання: збор фактаў, метады аналізу і сінтэзу, групоўкі і 

выбарка, параўнанні і іншыя эканоміка-статыстычныя метады. 

Метады даследавання: метады эканоміка-статыстычнага аналізу, метады 

аналізу і сінтэзу эканамічнай інфармацыі, метады групоўкі, параўнанні. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана сутнасць і класіфікацыя 

запасаў, вывучаны базавыя сістэмы кіравання запасамі ў лагістыцы, 

прааналізаваны стан, структура і дынаміка запасаў ЗАТ «Завод дабавак і 

змазак« ФРЭЙМ », выяўлены праблемы выкарыстання запасаў 

прадпрыемствы, прапанаваныя мерапрыемствы па павышэнню эфектыўнасці 

кіравання запасах ЗАТ «Завод дабавак і змазак «ФРЭЙМ», ацэненая 

эфектыўнасць ўкаранення аўтаматызаванай сістэмы па кіраванні запасамі ў 

ЗАТ «Завод дабавак і змазак «ФРЭЙМ». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні 

і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

_______________________ 

  



ABSTRACT 

 

Thesis: 61p., 7 figures, 16 table, 30 sources, 5 app. 

RESERVES, LOGISTICS OF RESERVES, LOGISTIC SYSTEMS FOR 

MANAGEMENT OF STOCKS, LOGISTICS OF MANUFACTURING 

ENTERPRISES 

The object of the research is CJSC "Plant of additives and lubricants 

"FRAME", the transport and logistics center of the Republic of Belarus. 

The subject of the study is the logistic processes of cargo transportation. 

The purpose of the thesis is to develop recommendations for the development 

of logistics processes for the transportation of goods by CJSC "Plant of additives 

and lubricants "FRAME". 

Methods of research: the collection of facts, methods of analysis and 

synthesis, grouping and sampling, comparisons and other economic and statistical 

methods. 

Results of research and development: the essence, structure and classification 

of logistics processes of cargo transportation are defined; Indicators of efficiency of 

logistics processes of cargo transportation; logistic processes of the CJSC "Plant of 

additives and lubricants "FRAME" are analyzed; on the basis of the identified 

problems, ways of improving the logistics processes of cargo transportation by the 

CJSC "Plant of additives and lubricants "FRAME"; the effectiveness of the proposed 

measures is estimated. 

The practical significance of the research is that the implementation of the 

results of the author's research in practice will increase the economic efficiency of 

CJSC "Plant of additives and lubricants "FRAME". 

The author of the work confirms that the above thesis work in computational 

and analytical material correctly and objectively reflects the state of the process 

under investigation, and all borrowed from sources theoretical, methodological and 

methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 

 


