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Вступ 
 

Актуальність теми. Перехід економіки України до ринкових відносин 

вимагає змін у підходах до управління оборотними фондами з метою 

підвищення ефективності функціонування підприємства. Ефективне 

використання оборотних фондів має, виключно, важливе значення як на 

мікрорівні, так і на макрорівні. На рівні підприємства економія матеріальних 

ресурсів дозволяє вивільнити значні фінансові ресурси і направити їх на 

здійснення заходів з нарощування виробничих потужностей; сприяє 

зниженню собівартості, а отже, появи додаткових конкурентних переваг 

продукції підприємства; вирішення соціальних завдань колективу 

підприємства. На макрорівні, економія оборотних фондів підприємств, 

дозволить знизити обсяги видобутку природних ресурсів, зменшити 

енергетичні витрати на виробництво матеріальних ресурсів, зменшити 

відходи виробництва, тобто знизити антропогенний вплив на навколишнє 

середовище, і як наслідок уповільнити настання екологічної кризи. 

 Пошук резервів і шляхів підвищення ефективності використання 

оборотних фондів одна з найбільш актуальних завдань для підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є вивчення 

факторів, що впливають на ефективність використання оборотних фондів, 

виявлення нереалізованих можливостей економії оборотних фондів на 

підприємстві та розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності використання оборотних фондів. 

Основні завдання дослідження обумовлені поставленою метою і 

включають: 

1) дослідження факторів, що впливають на ефективне використання 

оборотних фондів; 
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2) визначення основних критеріїв оцінки ефективності використання 

оборотних фондів; 

3) виявлення резервів підприємства для економії матеріальних 

ресурсів; 

4) розробка плану заходів, спрямованих на економію матеріальних 

ресурсів і підвищення ефективності оборотних фондів. 

Об'єктом дослідження є ефективність оборотних фондів ЗАТ 

«Будгідравліка», яке спеціалізується на виробництві гідравлічного 

обладнання. 

Предметом дослідження обрані теоретичні, методичні та практичні 

аспекти вдосконалення управління оборотними фондами на підприємстві.  

Методи дослідження. Теоретичною основою досліджень стали 

теоретичні положення про оборотних фондах, методи статистичного та 

економічного аналізу. Для виявлення резервів економії оборотних фондів 

необхідно вивчення технологічних особливостей організації виробництва 

продукції. 

Інформаційною базою для дипломної роботи є теоретичні та методичні 

розробки вчених і практиків в області організації виробництва і 

раціонального використання ресурсів підприємства; законодавчих актів, 

статистична і фінансова звітність, а також аналітичні дані бухгалтерії і 

планово-економічного відділу ЗАТ «Будгідравліка». 

 

. 
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Висновки 
 

В сучасних умовах господарювання особливої актуальності займають питання 

раціонального використання ресурсів підприємства, в тому числі і матеріальних 

ресурсів. Так як, на виробничому підприємстві основну частку матеріальних ресурсів 

становлять оборотні фонди, то раціональне використання оборотних фондів є одним 

з основних умов ефективної діяльності підприємства. 

Економія оборотних фондів дозволяє підприємству скоротити потребу в 

оборотних фондах і направити вивільнені фінансові кошти на інші потреби, а також 

скоротити витрати, пов'язані з переробкою сировини і матеріалів (витрати на 

електроенергію, трудові ресурси, екологію і т.д.). 

Будь-яке підприємство має в своєму розпорядженні резервами по економії 

оборотних фондів. Важливо визначити шляхи використання наявних резервів і 

розробити відповідні заходи щодо економії оборотних фондів. 

Саме цим питанням присвячена дана дипломна робота. 

На прикладі ЗАТ «Будгідравліка» були розроблені заходи щодо економії 

оборотних фондів.  

ЗАТ «Будгідравліка» один з основних виробників гідрообладнання в Україні. 

Основними споживачами його продукції є вітчизняні підприємства та підприємства 

близького зарубіжжя. Основними постачальниками сировини, матеріалів і 

комплектуючих є НІІСЛ г. Одесса, Краматорський ливарний завод, Куп'янський 

металургійний завод. 

На підставі статистичної, фінансової звітності, даних планово-економічного 

відділу і бухгалтерії проведено аналіз господарської діяльності підприємства і аналіз 

використання оборотних фондів за кілька років.  

В результаті проведеного аналізу зроблені висновки, що діяльність ЗАТ 

«Будгідравліка» ефективна, так як за останні 4 роки підприємство регулярно отримує 

прибуток. У 2018 р. прибуток підприємства склав 1890,8 тис. грн. Оборотні фонди 
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підприємства складають 70,2% (1081,5 тис.грн.) Від усього майна підприємства. 

Основними елементами оборотних фондів є виробничі запаси (64,64%) і 

незавершене виробництво (35,22%). Металеві комплектуючі складають 97,7% від усіх 

виробничих запасів. Саме виробничі запаси є джерелом економії оборотних фондів.  

Аналіз запасів підприємства показав, що спостерігається недостатній рівень 

запасів по деяких позиціях: лиття ВЧ-40, ВЧ 42-12, сталь листова АПН-0-1-2. У той час 

як за деякими групами спостерігається в два і більше разів перевищення 

максимальної норми запасу (круги сталеві - в 2,2раза, лиття (корпусу) - 2,2 рази, лиття 

безперервне -2,4 рази). 

На підприємстві стабільно усталені відносини з постачальниками. Аналіз 

забезпеченості договорами на поставку комплектуючих і графіка поставок показав 

відсутність збоїв в поставка. Підприємство працює ритмічно і без збоїв. 

У 2018 р. питома вага матеріальних ресурсів в собівартості продукції склав 55%, 

що в 4 рази більше даного показника 2015 р. Таке зростання обумовлене як 

збільшенням обсягів виробництва в 2,8 рази, так і різким стрибком цін на продукцію 

металургійної промисловості. З цієї ж причини збільшилася матеріаломісткість 

продукції. 

Аналіз матеріаломісткості показав, що за 2018р матеріаломісткість продукції 

збільшилася з 49 коп до 56 коп. Основними впливають факторами зростання 

матеріаломісткості виявилися ціни на комплектуючі, питомі витрати сировини і 

збільшення обсягів виробництва. 

Економія оборотних фондів можлива на кожній стадії розробки і створення 

продукту, на всіх технологічних етапах. 

Для ЗАТ «Будгідравліка» запропоновані наступні заходи щодо економії 

оборотних фондів: 

 Захід по економії електроенергії на технологічні потреби (установка 

контрольно-вимірювальних приладів) 
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 Захід по економії електроенергії на освітлення (заміна ламп 

розжарювання люмінесцентними лампами) 

 Захід по економії матеріалів (заміна корпусу на аналог). 

В результаті впровадження заходи щодо встановлення контрольно-

вимірювальних приладів на верстатах і обладнанні очікуваний ефект по економії 

енергії складе 1,306 тис. грн. Заміна ламп розжарювання люмінесцентними лампами 

призведе до економії в розмірі 1,571 тис. грн. Використання заготовок, отриманих за 

технологією порошкової металургії скорочує потребу в металі на увазі полегшеного 

ваги заготовки та зменшення відходів металу при подальшій обробці, що призводить 

до економії в 188,700 тис. грн. Сумарний ефект від запропонованих заходів складе 

191,577 тис. грн. 
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Додаток 1 

Основні шляхи і заходи щодо їх реалізації для підвищення економії матеріалів і енергії при отриманні заготовок  
Основні шляхи підвищення економії 
матеріалів і енергії 

заходи 

Підвищення економії матеріалів і енергії 
шляхом впливу на споживчі властивості 
заготовок. заміна матеріалів 

Заміна матеріалів на аналогічні з такими ж і кращими характеристиками міцності, але з 
підвищеними властивостями оброблюваності; заміна матеріалів, що містять рідкісні і. або дорогі 
елементи на матеріали, які містять широко поширені і / або дешеві елементи, т. е. з меншим 
вмістом дефіцитного сировини; заміна виробів з однорідного матеріалу на вироби, що складаються 
з декількох видів матеріалів (комбінація матеріалів) Виготовлення деталей з підвищеними 
споживчими властивостями при незмінній технології; збільшення номенклатури матеріалів, що 
обробляються за допомогою прогресивних технологій 

заміна технологій Заміна традиційних технологій на нові, що дозволяють виготовляти деталі з підвищеними 
споживчими властивостями 

Комбінація заміни матеріалів і технологій 
Підвищення економії матеріалів при 
виробництві заготовок 

Використання обох ефектів заміни для підвищення споживчих властивостей заготовок 

Застосування найбільш доцільних 
основних матеріалів і їх ефективне 
використання 

Висока частка використання вторинної сировини, отриманої як із зовнішніх джерел, так і з відходів 
власного виробництва; застосування легкоплавких матеріалів, що забезпечують економію енергії; 
використання технологій або сировини з високим коефіцієнтом виходу основного матеріалу 

Зниження витрати допоміжних матеріалів Застосування технологій, які заощаджують формувальний матеріал; вибір найбільш доцільного 
формувального матеріалу і оптимізація частки затверджувача; зниження витрат на допоміжний 
матеріал 

Зниження витрат на інструмент Підвищення стійкості і терміну служби інструментів; застосування інструментальних матеріалів, що 
вимагають менших витрат; періодична заміна профілюючою частини інструменту; мінімізація витрат 
на виготовлення інструменту 

Скорочення числа етапів виробничого 
процесу 

Використання збереженого в деталі тепла з попередніх процесів для виконання наступних операцій; 
формування додаткових елементів деталі вже на стадії отримання заготовки; вибір найбільш 
доцільних технологій, що скорочують кількість переходів 

Підвищення економії матеріалів і енергії 
за рахунок раціонального використання 
машин і устаткування 

Високе завантаження устаткування за часом і потужності; оптимальне узгодження засобів 
виробництва з виробничим завданням 
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Додаток 2 

 

Основні шляхи і заходи щодо їх реалізації для підвищення економії матеріалів і енергії при обробці різанням  
Шляхи підвищення економії 
матеріалів і енергії 

заходи 

Збір і первинна обробка стружки Поділ зібраної стружки по марці металу; обробка стружки на власному підприємстві; брикетування стружки; 
виготовлення найбільш раціональних стружкоотвода 

Вибір найбільш доцільних 
методів обробки зняттям стружки 
(різанням) 

Різання геометрично певної ріжучої кромкою 

Застосування найбільш доцільних 
інструментів, а також збір і 
первинна обробка зношеного 
інструменту 

Інструменти зі змінними робочими елементами; якісно нові інструменти з підвищеною стійкістю; оптимізація 
геометрії різця; сортування за марками і повернення твердосплавних ріжучих пластин; збір і повернення 
зношеного інструменту; застосування найбільш раціонального допоміжного матеріалу для технологічних 
цілей при обробці різанням, а також визначення необхідної кількості допоміжного матеріалу; відновлення 
допоміжного матеріалу для технологічних цілей 

Зменшення витрат енергії на 
верстатах і транспортних 
системах 

Оптимальне завантаження верстатів; примусове відключення верстатів при тривалій холостий роботі; 
функціонування транспортера для стружки в залежності від її обсягу 
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Додаток 3 

 

Основні шляхи і заходи щодо забезпечення економії матеріалів і енергії при складанні і монтажі  
Основні шляхи економії матеріалів заходи 

Забезпечення необхідної надійності кожної складальної 
одиниці 

Забезпечення якості 

Забезпечення повторного використання складальних деталей Завдяки взаємозамінності в межах встановленого допуску; завдяки 
доступності до місця з'єднання через технологічності конструкції або завдяки 
Розумні з'єднання 

Скорочення числа складальних з'єднань шляхом використання 
замість кількох деталей однієї комплексної 

Об'єктивний вибір комплексних, комбінованих і окремих деталей 

Створення сполучних елементів з різнорідних матеріалів для 
використання їх в умовах навантаження, наприклад захист від 
корозії, зменшення зносу 

Наплавлення, плакірованіе вибухом, протяжка 

Зменшення витрат допоміжних матеріалів, наприклад 
присадного дроту для зварювання, допоміжних складальних 
деталей, вибухових речовин, клею, припою і енергії для 
утворення стику 

Узкозазорная дротова і стрічкова зварювання 

Усунення присадних матеріалів для зварювання Зварювання тертям, наприклад, східчастих або відрізних заготовок 

Скорочення витрат на контроль і доводочниє роботи Скорочення складальних з'єднань; неруйнівний контроль матеріалу; 
мінімізація відхилень форм, розмірів і розташування готових деталей у 
виробі, наприклад, шляхом зняття внутрішніх напружень листових деталей 
(обробка по копіру, калібрування), чистової прохід різця (механічне і 
термічне різання) 

Скорочення втрат металу при з'єднанні матеріалів Скорочення виділення диму, газу, пара, шлаків, розбризкування металу та ін. 
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Отримання заготовок шляхом з'єднання матеріалів з різними 
структурами, наприклад, метал - кольоровий метал, або метал 
аморфний матеріал 

Дифузійне зварювання; ультразвукове зварювання; склеювання до ін. 

 


