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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Нова за ступенем структура вищої освіти передбачає підготовку 
кваліфікованих кадрів. Кінцевою метою фахової підготовки є набуття 
необхідних знань та захист дипломної роботи, яка за характером, методами, 
технологією написання і результатами має відповідати принципам науковості, 
тобто бути науковим дослідженням.  

Навчальна програма з дисципліни “Просемінар з транспортного 
менеджменту і логістики” дає студентам уявлення про наукові підходи щодо 
підготовки, написання та захисту дипломної роботи.  

Мета дисципліни – забезпечити студентів методологічним і методичним 
інструментарієм для написання дипломної роботи, сприяти втіленню 
дослідницьких та інноваційних підходів, методів, технологій в управлінні 
сучасними організаціями та підприємствами. 

Завдання – це: 
- ознайомити з основними поняттями і принципами наукового 

дослідження; 
- навчити оцінювати науковий потенціал певного наукового 

дослідження та самостійно здійснювати його етапи на практиці; 
- формування уявлення про особливості стилю наукового викладу та 

основні форми наукових праць; 
- оволодіння навичками оформлення наукових досліджень у вигляді 

рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових доповідей; 
- ознайомлення з правилами цитування, бібліографічних посилань; 
- оволодіння навичками відбору та аналізу наукових джерел; 
- формулювання мети, завдань та актуальності наукового дослідження; 
- правильний вибір і використання наукових методів дослідження; 
- наукове обґрунтування результатів дослідження.  

Заняття на просемінарі поділяються на дві взаємодоповнюючі частини: 
теоретичну і практичну. 

Теоретична частина просемінару – це вступні настановні лекції, покликані 
познайомити студентів з теорією і проблематикою пропонованого курсу, а 
також навчити їх методології та методиці наукового дослідження: роботі з 
первинними і вторинними джерелами інформації, з бібліографічними 
джерелами; аналітичному читанню та реферуванню книг і статей. Студенти 
знайомляться з основними принципами збору та первинної обробки 
аналітичного матеріалу, правилами роботи з різними джерелами. У лекційній 
частині просемінару викладач дає відомості, необхідні для самостійного 
бібліографічного пошуку (робота з каталогом), знайомить з методикою роботи 
зі спеціальними джерелами. Викладач навчає студентів писати і правильно 
оформляти наукові статті, тези доповідей для конференції, дипломну роботу.  

Практична частина просемінару полягає у виборі теми дослідження і 
написанні проекту окремих розділів та частин дипломної роботи, підготовці 
наукової статті і тез доповіді для конференції. Викладач пропонує теми для 
наукового дослідження (дипломного проектування), що можуть бути уточнені 
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або змінені при участі та з дозволу викладача, що керує процесом написання 
дипломної роботи. 

У рамках просемінару кожен студент робить доповідь, у якій він визначає 
актуальність власного дослідження, його об’єкт, предмет, специфіку матеріалу, 
мету і завдання, пропонує огляд наукової літератури за вибраною темою, а 
потім описує етапи і викладає основні результати проведеного дослідження. 
Рецензентами виступають самі студенти. Обговорення результатів дипломного 
дослідження, їхнє рецензування допомагає розвити спостережливість, увагу, 
навчити веденню наукової дискусії. Ці якості й уміння закріплюються на 
просеминарі з транспортного менеджменту і логістики, що дуже важливо, 
оскільки досвід ведення наукової дискусії, обговорення своєї наукової теми 
необхідний та корисний при захисті дипломної роботи.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“ПРОСЕМІНАР З ТРАНСПОРТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЛОГІСТИКИ” 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Змістовий модуль І. Методологічні засади наукового дослідження 

Наука як специфічна сфера людської діяльності 

Організація науково-дослідної роботи студентів 

Основні положення наукової методології 

Загальні методи наукових досліджень 

Спеціальні методи наукових досліджень 

 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

Змістовий модуль ІІ. Організація наукових досліджень у сфері 

транспортного менеджменту і логістики 

Методика виконання аналізу у сфері управління транспортним 

підприємством 

Інформаційна база наукових досліджень 

Організація наукового дослідження 

Систематизація, оформлення та апробація результатів наукового 

дослідження 

Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“Просемінар з транспортного менеджменту і логістики”  
 

Змістовий модуль І. Методологічні засади наукового дослідження 
 

Тема 1. Наука як специфічна сфера людської діяльності 
Предмет і сутність науки та її головна функція. Знання. Класифікація 

наук. Фундаментальні та прикладні науки. Мета і завдання фундаментальних та 
прикладних наук. 

Науково-технічний потенціал України. Розвиток науково-технічного 
потенціалу України. Кадрове забезпечення наукової діяльності в Україні.  

Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Наукові та науково-
педагогічні працівники. Наукові організації. Підготовка наукових кадрів та їх 
зайнятість. Система наукових ступенів і вчених звань. Міжнародна науково-
технічна співпраця України. Міжнародні програми розвитку науково-технічної 
співпраці між Україною і Європейським Союзом. Кооперація науки України і 
Росії. 

Література [1–11; 18–21; 24–27; 29–31; 38; 42; 49; 54; 55; 58–61; 64] 
 

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи студентів  
Види і форми науково-дослідної роботи студентів. Організація наукової 

роботи студентів. Навчальна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна та 
педагогічна практика. Студентський науковий семінар. Конкурс наукових 
студентських робіт. Дипломна робота. 

Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів. 
Індивідуальний план науково-дослідної роботи студента.  

Література [5; 7; 8; 18–21; 24–27; 29–33; 42; 49; 54; 55; 58–61; 64] 
 
Тема 3. Основні положення наукової методології  
Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. Сутність наукового 

дослідження. Об’єкт і предмет пізнання. Об’єкт наукового дослідження. 
Методи класифікації об’єктів дослідження.  

Місце теорії у наукових дослідженнях. Теорія. Гносеологія. Методологія. 
Наукова ідея. Гіпотеза. Закон. Закономірності. Принцип. Аксіома. Теореми.  

Методологія і методи наукового пізнання. Методологія. Методи науки. 
Пізнання.  

Діалектичний підхід в економічних дослідженнях. Наукові закони. 
Принципи. Категорії.  

Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Загальнонаукові 
методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, 
абстрагування і конкретизація, системний аналіз, функціонально-вартісний 
аналіз. Емпіричні методи: теоретичні та емпіричні прийоми досліджень. 

Література [18; 25; 29; 32; 33; 54; 55; 58; 59] 
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Тема 4. Загальні методи наукових досліджень 
Основні групи загальних методів. Емпіричні методи дослідження: 

спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Методи, які 
використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях досліджен-
ня: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін. 
Методи теоретичного дослідження. 

Логічні закони та правила. Закон тотожності; закон протиріччя; закон 
виключеного третього і закон достатньої підстави. 

Гіпотези у методології наукових досліджень. Стадії розвитку гіпотези.  
Докази у наукових дослідженнях. Способи встановлення істини. Правила 

аргументації. Логічна схема побудови аргументації. 
Література [18–21; 24–27; 29–33; 42; 43; 49; 54; 55; 58–61; 64] 

 
Тема 5. Спеціальні методи наукових досліджень 
Методи збору та узагальнення інформації. Методи спостереження та 

збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. 
Таблично-графічні методи. Методи аналізу. Методи інформаційно-логічного 
аналізу. Методи детермінованого (функціонального) факторного аналізу. 
Методи стохастичного (кореляційного) факторного аналізу. 

Література [18–21; 24–27; 29–33; 42; 43; 49; 54; 55; 58–61; 64] 
 
Змістовий модуль ІІ. Організація наукових досліджень у сфері 

транспортного менеджменту і логістики 

 
Тема 6. Методика виконання аналізу у сфері управління 

транспортним підприємством 
Комплексний аналіз діяльності організації. Аналіз стратегічних завдань 

організації з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу. Визначення напрямів розвитку організації.  

Вимоги до управлінського апарату транспортного підприємства. 
Загальні вимоги до організаційних структур управління транспортних 
підприємств. Етапи та зміст проектування організаційних систем управління 
транспортних підприємств. Підсистеми транспортних підприємств. 
Виробнича структура транспортного підприємства. Критерії раціональної 
структури управління транспортним підприємством. Оперативне управління 
роботою рухомого складу. Особливості управління експлуатаційною 
службою пасажирських транспортних підприємств. Основні завдання 
пасажирської експлуатаційної служби з організації автобусних перевезень. 
Основні завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації 
таксомоторних перевезень.  

Основні функції управління підприємством транспорту. Планування 
діяльності транспортного підприємства. Організація діяльності підприємства. 
Аналіз структури та збалансованості діяльності підрозділів організації. 
Аналіз мотиваційної політики та системи стимулювання працівників. 
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Контроль на транспортному підприємстві. Формування та керівництво 
колективом організації. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень. 
Аналіз кадрової політики транспортного підприємства. 

Література [17; 23; 24; 35; 40; 44–48; 56; 62; 67] 
 

Тема 7. Інформаційна база наукових досліджень 
Роль інформації у наукових дослідженнях та класифікація наукових 

документів. Зв’язок дослідницької та інформаційної діяльності. Критерії ви-
значення якості інформації у науковому дослідженні. Класифікація джерел 
наукових досліджень. Вихідні джерела наукової інформації. Вторинні (похідні) 
наукові документи. 

Структура та призначення наукових документів. Анотація. Теза. Резюме. 
Рецензія.  

Принципи збору інформаційного матеріалу. 
Бібліографічні джерела економічної інформації. Види бібліографічних 

літературних джерел: праці відомих представників економічної думки; 
статистичні матеріали; науково-дослідна література; навчальна література; 
науково-популярна література; практичні посібники; довідкова література. 
Структура й організація економічної бібліографії. Інформаційно-пошукові мови 
бібліографічних фондів. 

Література [2; 12–16; 18–21; 24–27; 29–31; 42; 49; 54; 55; 58–61; 64] 
 
Тема 8. Організація наукового дослідження 
Сутність та основні етапи організації досліджень. Явища і процеси 

економічного розвитку, їх пізнання. Етапи наукових досліджень. Реальний 
робочий план. 

Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження. Дослідницька робота як 
особливий вид діяльності. Послідовність роботи з вибору теми дослідження. 
Актуальність теми. Визначення мети і завдань наукового дослідження. Об’єкт, 
предмет дослідження. Конкретизація проблеми дослідження. 

Основи методики планування наукового дослідження. Робочий план. 
План-проспект. Орієнтовна структура плану названої роботи. Календарний 
план-графік та його форма. Схема змістовного обґрунтування теми наукового 
дослідження. 

Застосування системного підходу в наукових дослідженнях. Принципи 
системного підходу в наукових дослідженнях: цілісність, всебічність, 
системоутворюючі відносини, субординація, динамічність, випереджальне 
відображення. 

Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця. 
Література [2; 12–17; 19–21; 24–27; 29–31; 42; 49; 54; 55; 58–61; 64; 67] 
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Тема 9. Систематизація, оформлення та апробація результатів 
наукового дослідження 

Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. Науковий, 
інформаційний реферат. Наукова стаття. Монографія. Звіт про виконану НДР. 
Дисертація. 

Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 
Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання. 
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи. Відгук наукового 

керівника. Вимоги до рецензії. 
Література [2; 10; 12–17; 19–21; 24–27; 29–31; 36; 37; 41; 53; 66] 

 
Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень та їх 

ефективність 
Впровадження результатів закінчених наукових досліджень. 
Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. Види 

ефективності НДКР: економічна, науково-технічна і соціальна. Зміст 
загальнодержавного ефекту економічної науки. 

Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень. 
Література [2; 10; 12–17; 19–21; 24–27; 29–31; 36; 37; 41; 53; 54; 65; 66] 

 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу й активною формою їх самостійної роботи. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в процесі 
вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з 
навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними 
матеріалами і застосовувати теоретичні знання та набуті навички на практиці для 
дослідження й аналізу управлінських процесів, що є основою транспортного 
менеджменту і логістики. 

Контрольну роботу студент виконує у формі реферату.  
Тему контрольної роботи студент вибирає за узгодженням з викладачем. 
Обсяг контрольної роботи у формі реферату має становити 30–35 

сторінок (комп’ютерний набір – 14-й кегль, інтервал – 1,5, шрифт – Times New 
Roman) Структура контрольної роботи наступна: титульна сторінка, план, 
вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури. Список 
використаної літератури має містити не менше 50 джерел. За потребою 
оформляються додатки. 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

1. Формування умов та організація транспортування товарів. 
2. Управління створенням та функціонуванням  транспортного підприємства. 
3. Оперативне управління діяльністю транспортного підприємства. 
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4. Стратегічне управління  діяльністю транспортного підприємства. 
5. Організація діяльності лінійних та функціональних підрозділів 

транспортного підприємства. 
6. Організація логістичної діяльності підприємства. 
7. Управління міжнародними транспортними перевезеннями. 
8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.  
9. Підвищення ефективності транспорних перевезень. 
10. Формування маркетингової стратегії підприємства. 
11. Аналіз інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності 

підприємства. 
12. Організація роботи підприємства за логістичними принципами. 
13. Формування мотиваційної політики організації. 
14. Оптимізація  організаційної структури підприємства. 
15. Управління кадровою політикою  підприємства. 
16. Управління рекламно-інформаційною діяльністю організації. 
17. Інформаційне забезпечення процесу управління організацією. 
18. Система управлінського контролю в організації. 
19.  Управління маркетинговою діяльністю підприємства. 
20. Формування організаційної культури підприємства як фактор 

конкурентоспроможності транспортного підприємства. 
21. Роль комунікативних процесів у менеджменті організації. 
22. Психологія та етика управлінської діяльності в організації. 
23. Менеджмент зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності у сучасному 

бізнесі. 
24.  Формування цінової політики підприємства. 
25. Логістичне управління постачанням готової продукції та сировини. 
26. Управління підготовкою менеджерів транспортної сфери та логістики. 
27.  Управління проектом в організації, що надає транспортні та логістичні 

послуги. 
28. Системний аналіз діяльності  організації, що надає транспортні та логістичні 

послуги. 
29. Планування та прогнозування діяльності  організації. 
30. Планування потреби у матеріальних ресурсах. 
31. Планування потреби організації у фінансових ресурсах організації. 
32. Планування потреби організації у  трудових ресурсах  організації. 
33. Розробка  стратегічних напрямів розвитку організації, що здійснює 

експортно-імпортні операції. 
34. Забезпечення конкурентоздатності організації, що надає транспортні та 

логістичні послуги. 
35. Розробка і впровадження нововведень в організації, що надає транспортні та 

логістичні послуги. 
36. Організація та раціоналізація робочих місць на транспортному підприємстві. 
37. Організація процесів управління  в організації, що надає транспортні та 

логістичні послуги. 
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38. Організація ділових контактів транспортного підприємства із зовнішнім 
середовищем. 

39. Управління якістю та конкурентоспроможністю обслуговування. 
40. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки. 
41. Забезпечення соціального захисту працівників. 
42. Управління персоналом в організації, що надає транспортні та логістичні 

послуги. 
43. Формування колективу та керівництва в ньому. 
44. Формування і розвиток організаційної культури в організації, що надає 

транспортні та логістичні послуги. 
45. Формування іміджу  транспортного підприємства. 
46. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці на транспортному 

підприємстві. 
47. Формування соціально-психологічного клімату в колективі організації. 
48. Контролювання забезпеченості ресурсами в організації, що надає 

транспортні та логістичні послуги. 
49. Контроль виконання управлінських рішень. 
50. Організація обліку та звітності в організації, що надає транспортні та 

логістичні послуги. 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет і сутність науки та її головна функція. Класифікація наук. 
2. Науково-технічний потенціал України. 
3. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. 
4. Підготовка наукових кадрів та їх зайнятість. 
5. Виховання творчих здібностей. 
6. Види і форми науково-дослідної роботи студентів. 
7. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів. 
8. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. 
9. Місце теорії у наукових дослідженнях. 
10. Методологія і методи наукового пізнання. 
11. Діалектичний підхід в економічних дослідженнях. 
12. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. 
13. Основні групи загальних методів. 
14. Логічні закони та правила. 
15. Гіпотези у методології наукових досліджень. 
16. Правила аргументації. 
17. Докази у наукових дослідженнях. 
18. Методи збору та узагальнення інформації. 
19. Методи спостереження та збору даних. 
20. Методи вибіркового спостереження. 
21. Методи групування. 
22. Таблично-графічні методи. 
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23. Методи аналізу. Методи інформаційно-логічного аналізу. 
24.  Комплексний аналіз діяльності організації.  
25.  Вимоги до управлінського апарату транспортного підприємства.  
26. Загальні вимоги до організаційних структур управління 

транспортних підприємств.  
27. Етапи та зміст проектування організаційних систем управління 

транспортних підприємств.  
28. Підсистеми транспортних підприємств.  
29. Виробнича структура транспортного підприємства.  
30. Оперативне управління роботою рухомого складу.  
31. Планування діяльності транспортного підприємства.  
32. Аналіз структури та збалансованості діяльності підрозділів 

організації.  
33. Аналіз мотиваційної політики та системи стимулювання 

працівників.  
34. Контроль на транспортному підприємстві.  
35. Формування та керівництво колективом організації.  
36. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень.  
37. Аналіз кадрової політики транспортного підприємства. 
38. Роль інформації у наукових дослідженнях та класифікація наукових 

документів. 
39. Структура та призначення наукових документів. 
40. Принципи збору інформаційного матеріалу. 
41. Бібліографічні джерела економічної інформації. 
42. Структура й організація економічної бібліографії. 
43. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. 
44. Сутність та основні етапи організації досліджень. 
45. Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження. 
46. Конкретизація проблеми дослідження. 
47. Основи методики планування наукового дослідження. 
48. Застосування системного підходу в наукових дослідженнях. 
49. Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця. 
50. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. 
51. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 
52. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання. 
53. Основні вимоги до структури та оформлення кваліфікаційних робіт.  
54. Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи. Автореферат 

магістерської роботи. 
55. Відгук наукового керівника. Вимоги до рецензії. 
56. Про опублікування результатів дисертацій та їх апробацію. 
57. Відгук офіційного опонента про дисертацію. 
58. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень. 
59. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. 
60. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень. 
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