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РЕФЕРАТ  
  

Дипломная работа: 66 с., 10 рис., 22 табл., 39 источников, 2 приложения.  

 

Ключевые слова: ЗАПАСЫ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ, 

МАТЕРИАЛООТДАТА, МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Объект исследования – дорожное ремонтно-строительное управление № 

178, филиал Коммунальное Унитарное Предприятие «Брестоблдорстрой».  

Предмет исследования – совокупность взаимосвязей и взаимоотношений 

между субъектами хозяйствования по поводу использования материальных 

ресурсов.  

Цель работы – изучить понятие и сущностное содержание управления 

запасами на предприятии, провести анализ системы и методов управления 

запасами и разработать предложения.  

Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 

экономической эффективностью с позиции совершенствования организации, а 

именно, вести эффективный контроль над складскими запасами с помощью 

ряда программ: Система BUY©ER, FORECAST&SUPPLY, также StockHelper, 

Stock-solver, программа человек «1С: Управление торговлей 8».   

Основная цель прогнозируемой системы управления запасами – повысит 

эффективность управления материальными ресурсами на станции Брест 

Северный, обеспечит контроль над их расходами, увеличит балансовую 

прибыль за счет сокращения затрат на управление, оптимизации финансовых 

отношений с поставщиками сырья и материалов.  

Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемой системы деятельности 

организации, все заимствованные из литературных источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 

авторов.  
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ABSTRACT  

  
Thesis: 66 p., 10 fig., 22 tab., 39 sources, 2 applications.  

 

Keywords: RESERVES, MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT,  

MANAGEMENT ORGANIZATION, MATERIAL CAPACITY, MATERIAL 

RESULT, MATERIAL RESOURCES  

 

The object of the research is road repair and construction management No. 178, 

a branch of the Municipal Unitary Enterprise Brestobldorstroy.  

The subject of the research is a set of interrelations and interrelations between 

business entities regarding the use of material resources.  

The purpose of the work is to study the concept and the essential content of 

inventory management in the enterprise, to analyze the system and methods of 

inventory management and develop proposals.  

The events developed in the thesis work are cost-effective from the standpoint 

of improving the organization, namely, to maintain effective control over warehouse 

stocks through a number of programs: System BUY © ER, FORECAST & SUPPLY, 

also StockHelper, Stock-solver, program “1C: Trade Management 8 ".   

The main goal of the projected inventory management system is to increase the 

efficiency of material resources management at Brest Severny station, provide control 

over their expenses, increase balance sheet profit by reducing management costs, 

optimizing financial relations with suppliers of raw materials and materials.  

The computational and analytical material presented in the thesis paper 

objectively reflects the state of the organization’s system of activity studied, all 

theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary 

sources are accompanied by references from their authors.  
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РЭФЕРАТ  

  

          Дыпломная работа: 66 с., 10 мал., 22 табл., 39 крыніц, 2 прыкладання.   

 

 Ключавыя  словы:  ЗАПАСЫ,  МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЕ  

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, АРГАНІЗАЦЫЯ КІРАВАННЯ, МАТЭРЫЯЛАЁМ і 

СТАСТЬ, МАТЕРИАЛООТДАТА, МАТЭРЫЯЛЬНЫЯ РЭСУРСЫ   

 

Аб'ект даследавання – дарожнае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне № 178, 

філіял Камунальнае Унітарнае Прадпрыемства «Брэстаблдарбуд».   

Прадмет даследавання – сукупнасць узаемасувязяў і ўзаемаадносін паміж 

суб'ектамі гаспадарання з нагоды выкарыстання матэрыяльных рэсурсаў.   

Мэта работы – вывучыць паняцце і сутнаснае ўтрыманне кіравання 

запасамі на прадпрыемстве, правесці аналіз сістэмы і метадаў кіравання 

запасамі і распрацаваць прапановы.  

Распрацаваныя ў дыпломнай працы мерапрыемствы валодаюць 

эканамічнай эфектыўнасцю з пазіцыі ўдасканалення арганізацыі, а менавіта, 

весці эфектыўны кантроль над складскімі запасамі з дапамогай шэрагу праграм: 

Сістэма BUY © ER, FORECAST & SUPPLY, таксама StockHelper, Stock-solver, 

праграма чалавек «1С: Упраўленне гандлем 8».   

Асноўная мэта прагназуемай сістэмы кіравання запасамі павысіць 

эфектыўнасць кіравання матэрыяльнымі рэсурсамі на станцыі Брэст Паўночны, 

забяспечыць кантроль над іх расходамі, павялічыць балансавы прыбытак за 

кошт скарачэння выдаткаў на кіраванне, аптымізацыі фінансавых адносін з 

пастаўшчыкамі сыравіны і матэрыялаў.  

Прыведзены ў дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнай сістэмы дзейнасці арганізацыі, усе 

запазычаныя з літаратурных крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі іх аўтараў.  
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