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ВСТУП
Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Положення про курсову роботу (проект) в умовах кредитно-модульної
організації навчального процесу (ДПСЯ М – 9-7.5.51-81-54-08).
Вони призначені для надання допомоги студентам щодо змісту,
оформлення, організації виконання та порядку захисту курсової
роботи.
Курсова робота є підсумковим етапом вивчення дисципліни
«Логістика» та логічним віддзеркаленням усіх знань із предмету,
отриманих студентами під час навчання.
Метою виконання курсової роботи є поглиблення, узагальнення
і закріплення знань студентів із дисципліни, розуміння концептуальних основ логістики, теорії та практики розвитку цього спрямування та одержання навичок організації логістичних процесів транспортування, складування, вантажопереробки товарної продукції,
управління запасами, закупівлями і реалізацією продукції на ринку, виробничими операціями, а також управління процедурами замовлень і логістичним сервісом на підприємстві.
Виконання курсової роботи дає можливість комплексного оволодіння методами самостійного дослідження, вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємства та обґрунтування логістичних рішень.
Ця курсова робота має міждисциплінарний характер та інтегрує
в собі знання менеджменту, маркетингу, економічного аналізу,
економіко-математичного моделювання.
1. Вимоги до змісту курсової роботи
Курсова робота з дисципліни «Логістика» виконується відповідно до розробленої і затвердженої тематики та заяви студента на
ім’я завідувача кафедри (дод. А).
У курсовій роботі студент демонструє рівень знань і вмінь щодо
самостійного творчого наукового пошуку та розв’язання актуальних проблемних завдань, які поставлені в роботі.
Курсова робота ґрунтується на теоретичних знаннях та практичних навичках, отриманих студентом протягом навчання і самостійної науково-дослідної роботи, вона має бути результатом закінченого дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що
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студент володіє сучасними методами наукового пошуку і спроможний самостійно вирішувати завдання, пов’язані з логістичною
діяльністю підприємства.
Зміст курсової роботи передбачає:
– обґрунтування актуальності теми та мети дослідження;
– формулювання завдань, які потрібно вирішити, щоб досягти
поставленої мети;
– вичерпну характеристику об’єкта та предмета дослідження;
– оцінку сучасного стану розв’язання проблем на основі аналізу
вітчизняної і зарубіжної літератури та проблем, що є актуальними
на даний час досліджень;
– аналіз і узагальнення результатів досліджень і розрахунків та
надання обґрунтованих пропозицій щодо вибору оптимального
рішення та ефективного впровадження їх в практику господарювання вітчизняних підприємств.
Курсова робота повинна містити:
– титульний аркуш;
– план;
– зміст;
– вступ;
– науково-методичну частину;
– аналітичну частину;
– конструктивну частину;
– висновки і пропозиції;
– перелік літературних джерел;
– додатки.
Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить дані, які подаються у такій послідовності (дод. Б):
– повна назва навчального закладу;
– назва кафедри;
– тема курсової роботи;
– відомості про виконавця курсової роботи, його підпис;
– відомості про наукового керівника, його підпис;
– рік виконання курсової роботи
План розкриває зміст курсової роботи. Розроблений план узгоджується з керівником (дод. В).
Зміст подається після плану і має такі складові:
– вступ;
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– послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки);
– висновки та пропозиції;
– список літератури;
– додатки.
Навпроти кожної позиції проставляють номери сторінок, які
вказують на початок викладення матеріалу.
2. Методичні рекомендації до написання курсової роботи
Вступ
Обґрунтувати актуальність теми курсової роботи; сформулювати мету і основні завдання, які необхідно вирішити для її досягнення; визначити об’єкт, предмет та методи дослідження, а також
інформаційне забезпечення роботи.
Науково-методична частина
Сучасний стан вивчення проблеми, що досліджується
На підставі опрацьованих літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, газет і наукових збірників, мережі інтернет тощо) слід з’ясувати рівень проблеми, що досліджується.
Дослідження досвіду вирішення проблеми вітчизняними та зарубіжними підприємствами
Використовуючи різні інформаційні джерела, а також власні
спостереження, спілкування з фахівцями, слід узагальнити та систематизувати передовий досвід вирішення проблеми, що досліджується, в Україні та за кордоном.
Аналітична частина
Коротка організаційно-економічна характеристика об’єкта
дослідження
Подається характеристика місця розташування досліджуваного
об’єкта, історія його створення, основні дані про об’єкт, його потенціал,
характеристика продукції (послуг), місце на ринку тощо.
Аналіз виробничо-комерційної діяльності об’єкта
Наводиться економічний аналіз показників виробничокомерційної діяльності об’єкта дослідження за останні три роки
Аналіз логістичної системи та матеріальних потоків об’єкта
дослідження
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Наводиться структура логістичної системи об’єкта дослідження,
подається коротка характеристика ланок логістичного ланцюга
тощо.
Подають аналіз одержуваних ресурсів, визначають параметри
вхідних і вихідних матеріальних потоків (номенклатура, асортимент, обсяги закуплених ресурсів, їх габаритні, вагові, фізикохімічні характеристики, тара), види транспорту та способи транспортування, ціни тощо. Розраховують показники матеріальних потоків.
Конструктивна частина
Обґрунтування пропозицій вирішення проблеми, що досліджується
На підставі аналізу функціонування логістичної системи підприємства та урахування передового вітчизняного і зарубіжного досвіду обґрунтовуються конкретні пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми.
Зазначені пропозиції мають бути обґрунтовані конкретними розрахунками, власними оцінками чи оцінками фахівців.
Під час обґрунтування пропозицій можуть бути використані математичні та інші моделі, графіки, схеми логістичних процесів тощо.
Економічна ефективність запропонованих заходів
Наводяться розрахунки економічної ефективності запропонованих заходів, зокрема, через використання таких методів оцінки результатів як метод чистого дисконтованого доходу, метод терміну
окупності, розрахунок точки беззбитковості тощо.
Висновки і пропозиції
Подаються основні результати, одержані в процесі підготовки
курсової роботи, формулюють висновки і пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми, що досліджується.
Далі подаються детальні рекомендації щодо підготовки курсової роботи.
У науково-методичній частині курсової роботи обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних
джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з темою, характеристика методик, методів та моделей досліджень, формування власної думки щодо розв’язання даної проблеми.
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Теоретичні дослідження доцільно обґрунтувати шляхом узагальнення світового та вітчизняного досвіду, залучення результатів
наукових досягнень провідних вчених тощо. Бажано ілюструвати
текст графічним матеріалом – схемами, графіками, алгоритмами,
діаграмами тощо.
Обсяг науково-методичної частини – до 10 сторінок.
Аналітична
частина повинна
складатися
з
аналізу логістичних процесів на конкретному підприємстві, що досліджується, особливостей управління матеріальними потоками, підходів до оцінки ефективності функціонування логістичної системи.
Характер і обсяг матеріалу залежить від особливостей обраної теми та методики досліджень.
Обробка інформації повинна проводитись за допомогою сучасних методів економічного та соціологічного аналізу, що ґрунтується на використанні сучасних комп’ютерних технологій.
Цей розділ містить вивчення фактичного стану досліджуваної
проблеми, що досліджується, на прикладі конкретного об’єкта. Розділ починається з організаційно-економічної характеристики підприємства. Важливо звернути увагу на структуру і стан персоналу
підприємства, проаналізувати баланс товарообігу та обґрунтувати
його основні складові на плановий період; проаналізувати стан та
визначити основні напрями забезпечення матеріально-технічними
ресурсами підприємства, ознайомитися з системою оплати працілогістичного персоналу, проаналізувати витрати і кінцеві результати господарської діяльності підприємства, визначити їх розмір на
плановий
період,
ознайомитися
з
ключовими логістичними процесами на підприємстві. У процесі розгляду
розміщення елементівлогістичної інфраструктури підприємства
необхідно подати опис взаємного розміщення виробництв, цехів,
складів тощо, які пов’язані між собою організаційно-технологічно.
Аналіз необхідно проводити скоординовано за встановленими
елементами (потік, інфраструктура, обладнання, персонал тощо).
Основою аналітичної частини є аналіз логістичної діяльності
підприємства.
Залежно від обраної теми необхідно: виявити зовнішні та внутрішні матеріальні потоки підприємства, установити їх характер
(потік сировини, потік матеріалів, потік комплектуючих, потік збірних вузлів, потік технологічного обладнання тощо) та параметри
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(інтенсивність, ритмічність, рівномірність, неперервність). Важливо розглядати не лише натуральні та вартісні аспекти матеріальних
потоків, але і логістичних ланцюгів. Це дозволить не лише виявити
види та напрями руху матеріальних об’єктів виробничокомерційної діяльності, але і визначити суб’єкти господарювання,
що знаходяться у договірних відносинах із підприємством –
об’єктом дослідження. При цьому підприємство, що розглядається,
буде елементом логістичного ланцюга. Такий підхід дозволить визначити роль підприємства в інтеграційній взаємодії, що спрямована на задоволення потреб кінцевого споживача.
Розглядаючи внутрішні матеріальні, інформаційні, фінансові та
сервісні
потоки,
необхідно
опиратися
на
концепції логістичної системи
підприємства.
Описувати логістичну систему слід за логікою функціонування підсистем:
закупівлі (постачання), виробництва та дистрибуції (збуту). Характеризуючи кожну з підсистем, важливо, в першу чергу, звертати
увагу на такі основні її елементи: продукти (матеріальні цінності),
фінанси, логістичний персонал та основні засоби.
Аналізуючи систему постачання матеріальних ресурсів, слід
звернути увагу на організацію і планування процесу матеріальнотехнічного забезпечення, визначення потреби в матеріальних ресурсах, оформлення замовлень на поставку, системи закупівлі матеріальних ресурсів, критерії вибору постачальників та географію їх
розміщення, ABC-аналіз постачальників, стратегію формування
взаємовідносин з постачальниками, договори на поставку, політику формування запасів товарно-матеріальних цінностей, розрахунок оптимальних партій постачання, визначення питомої ваги витрат на закупівлю матеріальних ресурсів у загальних витратах підприємства.
Під час аналізу внутрішньовиробничих процесів підприємства
слід звернути увагу на організацію технологічних процесів і розміщення виробничих потужностей, технологію внутрішньовиробничого транспортування, формування виробничих запасів і контроль їх обсягів на окремих виробничих дільницях, рівень синхронізації виробничих процесів із поставками сировини, матеріалів,
комплектуючих, систему поставок запчастин, тривалість виробничого циклу і тривалість зберігання товарно-матеріальних цінностей
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на складах, виробничих дільницях, інформаційне забезпечення руху матеріальних потоків на виробництві.
Досліджуючи систему збуту і розподілення готової продукції,
слід провести аналіз попиту, маркетингової політики, каналів збуту, систем доставки готової продукції до кінцевих споживачів, доцільності побудови дистрибуційних мереж, взаємодії з посередниками, розміщення запасів, вибору тари та упаковки, документального оформлення відпущення готової продукції, оцінки якості та
споживчої цінності тощо.
Аналізуючи процес обслуговування споживачів, слід розглянути такі питання: технологію прийняття та виконання замовлень
клієнтів, тривалість циклу обслуговування, документальне оформлення замовлень, джерела надходження замовлень від споживачів,
сегментацію клієнтів підприємства; ABC-аналіз клієнтів, якість
виконання замовлень споживачів, показники та стандарти логістичного
обслуговування;
складові логістичного обслуговування (передпродажного, продажного
та післяпродажного); витрати на збут та обслуговування споживачів.
Вивчаючи процеси транспортування продукції, слід розглянути
організацію і технологію доставки матеріальних ресурсів на підприємство та готової продукції до споживачів, документальне оформлення перевезень вантажів, наявність видів транспортних засобів та їх призначення, формування вантажних одиниць та використання контейнерів; характеристику техніко-експлуатаційних властивостейтранспортного парку; обсяг транспортної роботи, залучення інших транспортно-експедиційних підприємств для організації товароруху; критерії відбору перевізників; питому вагу транспортних витрат у «ціні» продукції.
Досліджуючи систему складування, слід розглянути такі питання: наявність складських потужностей та їх призначення, розміщення складської мережі; характеристику системи складування
продукції підприємства, аналіз технологічного процесу на складі,
організацію роботи складського персоналу, технологічні схеми
складських операцій (навантажувально-розвантажувальні процедури, приймання товарів на склад, розміщення у місцях зберігання,
комплектація замовлень, експедиція, відпущення товарів зі складу,
інвентаризація та контроль стану запасів тощо), документацію на
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складі, використання штрих-кодування товарів, використання
ABC-аналізу для розміщення товарів, інформаційні системи на
складі тощо.
У процесі аналізу системи управління запасами слід розглянути
такі питання: динаміку обсягів виробництва та збуту продукції підприємства; оцінку вартості запасів, питому вагу вартості запасів в
обсягах продажу й обіговому капіталі підприємства, системи
управління запасами; визначення резервного запасу; оцінку витрат
на зберігання товарно-матеріальних цінностей; використання сучасних технологій контролю рівня товарно-матеріальних запасів.
Аналітична частина роботи повинна доповнюватися таблицями,
рисунками, графіками, формулами, моделями тощо. Обсяг її становить 10–15 сторінок.
Конструктивна частина є результатом проведеного аналізу досліджуваної проблеми, де з’ясовуються позитивні і негативні тенденції стану проблеми, що досліджується, та можливі напрями щодо оптимізації діяльності підприємства.
За результатами дослідження повинні бути обґрунтовані рекомендації, які вміщуватимуть конкретні пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків та удосконалення роботи досліджуваного
об’єкта, також запропоновані обґрунтовані розрахунки економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.
Обсяг конструктивної частини – 5–10 сторінок.
Перелік літератури, що використовувалась у процесі виконання курсової роботи, розміщується після висновків і пропозицій з
нової сторінки відповідно до стандартів із бібліотечної та видавничої справи.
Додатки можуть містити інформаційні матеріали, що становлять базу значних за обсягом аналітичних даних згідно з обраною
темою і розміщуються на останніх сторінках.
У додатки доцільно включати допоміжний матеріал, зокрема
таблиці, формули, розрахунки, інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПЕОМ, рекламні матеріали,
ілюстрації тощо.
Загальний обсяг курсової роботи – 35–40 сторінок.
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3. Правила оформлення та захисту курсової роботи
Курсова робота має бути виконана комп’ютерним способом відповідно до стандарту на виконання документів із використанням друкуючих та графічних пристроїв приводу ПЕОМ.
Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм)
через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з
висотою знаків не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє та
ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Текстовий редактор Word.
Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору та мати близьку до основного
тексту густоту, власні імена наводяться мовою оригіналу (при
першому згадуванні – обов’язково).
Розділи та підрозділи курсової роботи мають заголовки.
Заголовки структурних елементів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати прописними літерами без крапки в кінці.
Відстань між заголовками та наступним або попереднім текстом
має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок у
нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки
один рядок тексту.
Розділи роботи потрібно починати з нової сторінки.
Розділи, підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер
підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера
підрозділу, розділених крапкою, наприклад 1.1, 1.2 і т. д.
Структурні елементи «Вступ», «Висновки та пропозиції», «Перелік літератури» не нумерують, а їх найменування є заголовками
структурних елементів.
Сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами в
правому верхньому кутку зі збереженням наскрізної нумерації
усього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але
номер сторінки не ставлять.
Нумерація сторінок починається зі «Вступу» з цифри 3.
Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в
якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі
ілюстрації мають бути посилання в роботі.
Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів.
Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу і
називаються «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації розміщуєть-
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ся під рисунком. Наприклад, «Рис. 2.2.» (другий рисунок другого
розділу).
Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць. Таблицю
слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути
посилання в тексті.
Нумерують таблиці в тій послідовності, що й ілюстрації. Слова
«Таблиця» розміщують зліва над таблицею і пишуть з великої літери. Назву таблиці розміщують над таблицею і теж пишуть з великої літери. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на другу сторінку з попереднім написом «Продовж. табл. ….»
Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в
якому вони згадуються, посередині рядка, з полями зверху та знизу
не менше одного рядка.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділених крапкою. Номер проставляється в
круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні
на рядку.
Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в
якій вони наведені в формулі. Перший рядок пояснень починають з
абзацу словом «де» без двокрапки. Пояснення кожного символу
необхідно починати з нового рядка.
Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (дод. Д).
Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на
них у тексті. Кожний додаток має починатись з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами (А, Б,
В...). Наприклад, «Додаток А». Далі, симетрично тексту, друкується заголовок додатка. Коли літер алфавіту не вистачає для нумерації додатків (згідно з вимогами стандарту літери Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь
не використовуються), пропонується використовувати загальноприйняту систему: за додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і т.
д. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.
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Якщо додаток є документом, який має самостійне значення і
оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, то перед його копією вкладають аркуш, на якому посередині друкують
«Додаток___» та його найменування.
Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну
нумерацію сторінок роботи, не зважаючи на власну нумерацію
сторінок документа.
Курсова робота повинна бути підшита і мати тверду обкладинку.
Відповідно до календарного графіка виконання курсової роботи
студент періодично звітує про хід її виконання перед керівником
(дод. Е).
У випадку недотримання графіка виконання курсової роботи
студент запрошується на засідання кафедри для встановлення причин невиконання роботи і розробки коригуючих заходів із кінцевим терміном виконання з відповідним фіксуванням в протоколі
засідання кафедри. По закінченню терміну студент звітує про їх
виконання.
Виконана курсова робота, підписана студентом, подається на
рецензування керівнику не пізніше, ніж за два тижні до початку
сесії, про що робиться запис у кафедральній книзі реєстрації курсових робіт. Перевірка курсової роботи керівником може здійснюватись протягом семи днів. Після перевірки та схвалення курсової
роботи керівник її підписує і складає письмову рецензію.
Письмова рецензія керівника містить висновки щодо актуальності обраної теми, відповідності виконаної роботи вимогам завдання
та змісту, про можливість допущення її до захисту (дод. Ж).
У випадку значних зауважень і недоліків, зафіксованих письмово, курсова робота повертається студенту на доопрацювання у визначений керівником у рецензії термін, про що робиться запис у
кафедральній книзі реєстрації курсових робіт.
Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії у складі не менше двох викладачів кафедри, які призначаються завідувачем кафедри, у тому числі керівника курсової роботи.
Захист курсової роботи є підставою для допуску до іспиту з дисципліни.
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4. Критерії оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи
Нарахування балів за виконання курсової роботи проводиться у
такому порядку.
За зміст виконана студентом робота може бути оцінена максимум у 50 балів. Нарахування балів проводиться :
– за обґрунтування актуальності теми нараховується до 3 балів;
– за повноту розкриття теми – до 10 балів;
– за використання економічної інформації, що характеризує
проблему, її аналіз у динаміці – до 5 балів;
– за використання математичних і статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій – до 5 балів;
– за використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних і законодавчих документів – до 2 балів;
– за творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів і наукову новизну результатів дослідження – до 10 балів;
– за наявність у курсовій роботі наочних матеріалів (таблиць,
графіків, схем) та їх аналіз – до 5 балів;
– за обґрунтування висновків та практичну значущість рекомендацій – до 10 балів.
За оформлення та рівень організації виконання можуть бути нараховані ще 20 балів із урахуванням наступних факторів:
– відповідність чинним вимогам щодо оформлення курсової
роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст,
структура, посилання на літературні джерела) – до 5 балів;
– відповідність чинним вимогам щодо оформлення таблиць,
формул, ілюстрацій, якість їх виконання – до 5 балів.
За захист курсової роботи нараховується до 30 балів:
– повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи – до 10 балів;
– презентація курсової роботи – до 10 балів;
– аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання
– до 10 балів.
Розрахунок нарахування балів за кожну курсову роботу має бути оформлений у формі таблиці (дод. К).
Шкала оцінювання курсової роботи:
– 86–100 – 5 (відмінно);
– 79–85 – 4 (дуже добре);
– 71–78 – 4 (добре);
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– 66–70 – 3 (задовільно);
– 60–65 – 3 (задовільно достатньо).
Допуск до захисту курсової роботи здійснюється відповідно до
таких умов:
– отриманий мінімальний бал за змістом має бути не нижчим
40 за умови, коли оформлення оцінюється в 20 балів;
– мінімальний бал за оформлення має бути не нижчим 10 балів
за умови, коли зміст оцінений у 50 балів;
У випадку, коли студент не з’явився на захист курсової роботи з
поважних причин, у відомість проставляється «не з’явився». Захист курсової роботи такому студенту дозволяється у додаткову
сесію.
5. Тематика курсових робіт з дисципліни «Логістика»
1. Система постачання на підприємстві.
2. Оптимізація витрат на закупівлю ресурсів на підприємстві.
3. Планування закупівель матеріально-технічних ресурсів на
підприємстві.
4. Управління закупівельною діяльністю підприємства.
5. Системи планування потреб у матеріалах (MRP) на підприємстві.
6. Стратегія постачання ресурсів на підприємстві.
7. Використання інформаційних технологій у закупівельній діяльності.
8. Організація міжнародних закупівель.
9. Організація закупівель ресурсів у режимі «точно вчасно».
10. Моделювання логістичного циклу закупівель.
11. Моделювання розподілу продукції підприємства.
12. Підсистема розподілу в логістичній системі підприємства.
13. Формування регіональних розподільчих центрів.
14. Управління вантажними перевезеннями.
15. Управління пасажирськими перевезеннями.
16. Управління міжнародними перевезеннями вантажів.
17. Транспортно-експедиторська діяльність підприємства.
18. Управління переміщенням та зберіганням товарів на складах.
19. Організація складської логістики на підприємстві.
20. Удосконалення логістичних процесів на складі.
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21. Система управління запасами на підприємстві.
22. Оптимізація витрат на замовлення та утримання запасів на
підприємстві.
23. Логістичне управління фінансовими потоками на підприємстві.
24. Логістичне управління інформаційними потоками на підприємстві.
25. Логістична інформаційна система підприємства.
26. Логістичне управління енергетичними потоками на підприємстві.
27. Логістичне управління трудовими потоками на підприємстві.
28. Удосконалення комерційної логістики торговельних підприємств.
29. Управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві.
30. Організація логістичного сервісу.
31. Стратегія логістичного менеджменту підприємства.
32. Організація служби логістики на підприємстві.
33. Планування логістичної діяльності підприємства.
34. Управління внутрішньовиробничою логістикою підприємства.
35. Управління логістичними витратами підприємства.
36. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.
37. Логістичне забезпечення виробництва і збуту продукції підприємства.
38. Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
39. Логістична модель експортно-імпортних операцій.
40. Ефективність управління матеріальними потоками на підприємстві.
41. Товарна
політика
і
управління
запасами
в логістичній системі підприємства.
42. Інвестиції і ризики в логістичній системі.
43. Оцінка ефективності логістичної діяльності підприємства.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Зразок оформлення заяви
Завідувачу кафедри маркетингу
студента (ки) групи _________
__________________________
(
прізвище, ім’я, по батькові)
Заява
Прошу дозволити написання курсової роботи з дисципліни «Логістика»
на
тему:
_________________________________________________________
____________________________________________________________ (на
матеріалах __________________________________)
_______
(дата)

______________________
(підпис студента)

«Погоджено»: керівник ____________ _________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
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Додаток Б
Зразок оформлення титульного аркуша
НУВГП
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
Кафедра маркетингу

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Логістика»
на тему:
______________________________________________________
(за матеріалами ________________________________________ )
Виконав
студент
групи
__
________ ___________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)

н.п.

«Маркетинг»

Допущено до захисту:
Керівник:____________________________________
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)
Захищена на оцінку «__________»

«__» _________ 20 __ р.

Члени комісії: 1. __________________________________
2. __________________________________

Рівне – 201__
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________
(підпис)

Додаток В
Зразок оформлення плану курсової роботи

«Затверджую»
Керівник:_______________
«__» ________ 201__ р.
План
курсової
роботи
з
дисципліни
«Логістика»
на
тему
«______________________________________________________________
__________» (за матеріалами ______________________)
студента(ки)
групи
________
н.п.
6.050307
«Маркетинг»
________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Вступ
Науково-методична частина
1.1. Сучасний стан вивчення проблеми, що досліджується
1.2. Дослідження досвіду вирішення проблеми вітчизняними та зарубіжними підприємствами
Аналітична частина
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження
2.2. Аналіз виробничо-комерційної діяльності об’єкта дослідження
2.3. Аналіз логістичної системи та матеріальних потоків об’єкта дослідження
Конструктивна частина
3.1. Обґрунтування пропозицій вирішення проблеми, що досліджується
3.2. Економічна ефективність запропонованих заходів
Висновки та пропозиції

_______
(дата)

___________________
(підпис студента)

19

Додаток Д
Зразок оформлення бібліографічного опису
в переліку використаних джерел
Книги
Один автор
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. –
К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри
України; т. 1).
Два автори
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних
матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. –Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации /Акофф Р.
Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. –
Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. –ХІЛІ, 265 с.
Без автора
Проблеми
типологічної
та
квантитативної
лексикології
:
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. –
310 с.
Багатотомний документ
1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.
В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «ЛеонормСтандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005.
– 277 с.
2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.
1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ
«КПГ, 2006. – 125 с.
Матеріали конференцій, з’їздів
1. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня
2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.:
10років АУБ).
2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць /наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ :Навч. кн.,
1999. – 215с.
Препринти
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних
відходів
гамма-методами
/ Панасюк М.
І., Скорбун А. Д.,Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС
НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл.
безпеки АЕС ; 06-1).
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Депоновані наукові праці
Социологическое исследование малых групп населення / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансоваяакадемия. –
М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
Словники
Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко].
– 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.
Законодавчі та нормативні документи
Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд.
2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006.
– 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Стандарти
Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до
лабораторних центрифуг (ЕІЧ 61010-2-020:1994, ЮТ) : ДСТУ ЕІМ 610102-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. :Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги
Горницкая И.
П.
Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. –
Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.
Дисертації
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих
органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук,
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» /
І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
Частина книги, періодичного продовжуваного видання
1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
2. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А.Стадник,
Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников знергии в промышленности : междунар.науч.-техн. конф., 3–5
окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.
Електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний
ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р.
Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса
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: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ;
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф.«Крим2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А.
Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. –
Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm
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Додаток Е
Календарний графік виконання курсової роботи
№ з/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Найменування етапів курсової
роботи
Вибір теми курсової роботи
Підбір і вивчення літературних
джерел, підготовка науковометодичної частини
Збір, вивчення і обробка економічної інформації, підготовка
аналітичної частини
Підготовка конструктивної частини
Подання роботи керівнику для
перевірки
Перевірка роботи керівником
Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень і пропозицій
керівника
Захист роботи
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Термін виконання
березень
квітень

травень
червень
червень
червень
червень
червень

Додаток Ж
Зразок оформлення рецензії на курсову роботу
Рецензія на курсову роботу
з дисципліни «Логістика»
студента (ки) групи ____ напряму підготовки 6.050307 «Маркетинг»_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
на тему :_____________________________________________________
(на матеріалах_______________________________________________)
Актуальність теми.
Короткий аналіз розділів курсової роботи: послідовність і логічність,
повнота і достовірність, новизна викладення питань плану, використання
передового досвіду і прогресивних методів дослідження (економікоматематичних методів і моделей ПЕОМ), обґрунтування пропозицій, доречність їх практичного застосування, недоліки.
Якість оформлення роботи, таблиць, графіків, діаграм тощо.
Загальна оцінка курсової роботи.
Керівник ________
(підпис)
Дата_______

______________________________
(прізвище, ініціали, посада)
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Додаток К
Нарахування балів за курсову роботу з дисципліни «Логістика»
студенту (ці) гр. _____ __________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Бали
Критерії оцінювання
макс.
факт
Зміст
1. Обґрунтування актуальності теми
2. Використання достовірних (віртуальних) статистичних
та фактичних даних
3. Використання математичних та статистичних методів,
методів моделювання, комп’ютерних технологій
4. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних
нормативних та законодавчих документів
5. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження
6. Наявність у курсовій роботі наочних матеріалів, тобто
таблиць, графіків, схем
7. Обґрунтованість висновків, практична значущість рекомендацій
Разом за зміст:
За оформлення та організацію
1. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення курсової роботи в цілому
2. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення таблиць, формул, графічних ілюстрацій і якість їх виконання
Разом за оформлення та організацію
Захист курсової роботи
1. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи
2. Презентація курсової роботи
3. Аргументованість, повнота відповідей на дод. запитання
Разом за захист:
Всього балів
Підсумкова кількість балів
Оцінка за національною шкалою
Підпис членів комісії
__________________________
_______
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3
10
5
5
2
5
10
50
5
5
20
10
10
10
100

Рекомендована література
1. Економіка
логістичних
систем:
Монографія/
М.Васелевський, Є.Крикавський та ін. – Львів: Видавництво НУ
«Львівська політехніка», 2008. – 596 с.
2. Логистика: Учебное пособие/ Под ред.Б.А.Анискина. – М.:
Инфра-М, 1997. – 327 с.
3. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. –
Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
4. Промышленная логистика / Под ред.Колобова А.А. – М.:
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997. – 204 с.
5. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. –
М.: Экономика, 1995. – 251 с.
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