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ІІІ. Питання для самоконтролю
1. Логістика закупівлі
Основні критерії вибору постачальника при здійсненні процесу
закупки матеріально-технічних ресурсів.
2. Організація комплексного матеріально-технічного забезпечення і
його економічна ефективність.
3. Основні шляхи зниження витрат у процесі закупки товарів
виробничого і споживчого призначення.
4. Система цін і розрахунків при постачанні продукції виробничотехнічного призначення.
5. Напрями вдосконалення планування закупок матеріальнотехнічних ресурсів.
6. Напрями вдосконалення управління закупками (за видами
матеріально-технічних ресурсів).
7. Використання методів сіткового планування при складанні плану
закупок матеріально-технічних ресурсів.
8. Організація контролю закупок матеріально-технічних ресурсів.
9. Шляхи підвищення ефективності системи закупок матеріальнотехнічних ресурсів.
10. Нормативна база плану закупок матеріальних ресурсів (за видами
продукції).
11. Удосконалення організації нормування витрат матеріальних
ресурсів на підприємстві.
12. Використання економіко-математичних методів у визначенні норм
витрат матеріальних ресурсів.
13. Ефективність впровадження замінників дефіцитних та дорогих
матеріалів при виробництві продукції.
14. Роль матеріально-технічного забезпечення в раціональному
використанні матеріальних ресурсів.
15. Основні напрями розробки прогресивних норм витрат матеріальних
ресурсів.
16. Резерви економії і раціонального використання матеріальних
ресурсів.
17. Фактори і джерела економії і раціонального використання
матеріальних ресурсів.
18. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення як
фактор відносного скорочення потреби в матеріальних ресурсах.
19. Методи оцінки ефективності закупок матеріальних ресурсів.
1.
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20. Організація закупок матеріально-технічних ресурсів в умовах
функціонування «тянучої» системи «KANBAN».
21. Організація закупок матеріально-технічних ресурсів в умовах
функціонування «штовхаючої» системи MRP.
22. Організація системи оперативного маневрування матеріальними
ресурсами.
23. Показники використання окремих видів продукції і їх вплив на
величину потреб у матеріальних ресурсах.
24. Організація раціонального використання засобів праці в процесі їх
експлуатації.
2. Логістика запасів
25. Основні шляхи зниження витрат при здійсненні процесу зберігання
продукції.
26. Напрями вдосконалення управління запасами матеріальнотехнічних ресурсів.
27. Аналіз стану і заходи щодо оптимізації запасів матеріальнотехнічних ресурсів.
28. Методи оптимізації структури сукупних запасів матеріальнотехнічних ресурсів.
29. Організація контролю за станом запасів матеріально-технічних
ресурсів на базах і складах.
30. Види запасів матеріально-технічних ресурсів і фактори визначення
їх величини.
31. Класифікація запасів засобів виробництва і методи визначення їх
величини.
32. Методи оцінки ефективності розрахунку величини запасів товарноматеріальних цінностей.
33. Методичні основи визначення сукупного запасу засобів
виробництва.
34. Методи визначення запасів матеріально-технічних ресурсів при
функціонуванні системи MRP.
35. Методи визначення запасів матеріально-технічних ресурсів при
функціонуванні системи «KANBAN».
36. Методика визначення запасів запасних частин для обладнання, що
експлуатується.
37. Сезонні запаси матеріально-технічних ресурсів і методи
визначення їх величини.
38. Визначення величини транспортних запасів матеріально-технічних
ресурсів.
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3. Виробнича логістика.
39. Економічні методи управління логістичними системами на
підприємстві.
40. Вплив стану матеріально-технічного забезпечення на ефективності
виробничо-господарської діяльності промислового підприємства.
41. Структура і функції органів матеріально-технічного забезпечення
промислового підприємства.
42. Напрями вдосконалення планування матеріально-технічного
забезпечення промислового підприємства.
43. Напрями вдосконалення управління матеріально-технічним
забезпеченням підприємства.
44. Методика планування й аналізу оборотних засобів на промисловому підприємстві.
45. Планування, облік і аналіз логістичних витрат промислового
підприємства.
46. Основні шляхи зниження логістичних витрат при здійсненні
виробничого процесу.
47. Прямі тривалі господарські зв’язки та їх економічна ефективність.
48. Кооперативні поставки матеріально-технічних ресурсів і їх
економічна ефективність.
49. Оптимізація величини поточних виробничих, підготовчих і
страхових запасів матеріальних ресурсів на промисловому
підприємстві.
50. Основні напрямки розширення комплексу послуг збутової
діяльності підприємства.
51. Організація контролю за процесом матеріально-технічного
забезпечення на підприємстві.
52. Шляхи підвищення ефективності логістичних систем на
промислових підприємствах.
53. Порядок і методика визначення потреби підприємства в
матеріальних ресурсах для випуску готової продукції.
54. Порядок і методика визначення потреби підприємства в
матеріальних ресурсах для виготовлення запасних частин.
55. Організація забезпечення виробничих підрозділів підприємства
матеріальними ресурсами.
56. Організація і планування кооперативних поставок на промислових
підприємствах.
57. Методика
оцінки ефективності
функціонування
системи
виробничої логістики.
58. Задачі органів планування матеріальних ресурсів промислових
підприємств і об’єднань у сучасних умовах.
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59. Методи розробки асортиментних планів поставки на промислових
підприємствах.
60. Удосконалення
нормативної
бази
матеріально-технічного
забезпечення на підприємстві.
61. Удосконалення нормування витрат матеріалів на промислових
підприємствах на заготівельній та механооброблювальній стадії
виробничого процесу.
62. Методика і досвід нормування витрат матеріалів у промисловому
виробництві.
63. Методика розрахунку потреб підприємства в матеріальних
ресурсах для виконання науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт.
4. Транспортна логістика
64. Техніко-економічні показники магістральних видів транспорту
загального користування.
65. Напрями вдосконалення планування процесу транспортування
матеріально-технічних ресурсів.
66. Основні напрями розширення комплексу послуг транспортноекспедиційних фірм.
67. Задачі транспортного господарства щодо підвищення якості
обслуговування споживачів.
68. Основні шляхи зниження витрат при транспортування матеріальнотехнічних ресурсів.
69. Напрями вдосконалення управління транспортними потоками.
70. Організація контролю за транспортними операціями в
товаропровідній сітці.
71. Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних підприємств
та організацій.
72. Економічні методи управління транспортно-експедиційними
компаніями.
73. Ефективність використання раціональних видів тари при
перевезенні матеріально-технічних ресурсів.
74. Кількісні та якісні показники транспортного обслуговування
споживачів.
75. Визначення попиту на вантажні перевезення і особливості їх
планування.
76. Основні економічні показники функціонування транспортного
господарства.
77. Принципи і методи вибору видів транспорту споживачами
транспортних послуг.
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78. Економічна ефективність використання прямих змішаних
перевезень вантажів.
79. Транспортні витрати споживачів і затрати транспорту при
здійсненні процесу перевезення вантажів.
80. Принципи побудови транспортних тарифів в умовах ринкової
економіки.
81. Економічна ефективність заходів щодо розвитку матеріальнотехнічної бази транспорту.
82. Оборотні
засоби
матеріально-технічного
забезпечення
транспортного господарства.
83. Основні методи оцінки економічної ефективності інвестицій на
транспорті.
84. Альтернативи транспортування і критерії вибору логістичних
посередників.
85. Ранжування критеріїв при виборі перевізника споживачами
транспортних послуг.
86. Оцінка якості сервісних послуг на різних видах транспорту
загального користування.
87. Методи оцінки ефективності функціонування транспорту
загального користування.
88. Нові логістичні системи збору і розподілу вантажів.
5. Логістика складування
89. Організація складського господарства на окремому підприємстві і
напрями його вдосконалення.
90. Організація єдиного технологічного процесу функціонування баз і
складів.
91. Раціональна організація приймання, збереження і відпускання
матеріальних ресурсів на базах і складах.
92. Основні шляхи зниження витрат при здійсненні операцій зі
складування продукції.
93. Показники й економічна ефективність використання складського
обладнання.
94. Напрями вдосконалення управління навантажувально-розвантажувальними і складськими операціями.
95. Організація контролю за складськими операціями на підприємствах
і в посередницьких організаціях.
96. Основні напрямки розширення комплексу послуг забезпечення баз
і складів.
97. Шляхи підвищення ефективності операцій складування і
збереження матеріально-технічних ресурсів.
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98. Економічні методи управління складським господарством на базах
і складах.
99. Значення складського господарства як складової частини
інфраструктури суспільного виробництва.
100. Значення і задачі комплексної механізації навантажувальнорозвантажувальних і складських робіт.
101. Економічна
ефективність
комплексної
механізації
навантажувально-розвантажувальних і складських робіт.
102. Обґрунтування потреби складських комплексів у необхідних
площах і обладнанні.
103. Техніко-економічне обґрунтування розміщення і будівництва
складських комплексів.
104. Обґрунтування розрахунку потреби складських комплексів у
засобах механізації.
105. Ефективність використання раціональних видів тари в складських
комплексах.
106. Завдання складського господарства з прискорення обіговості
матеріально-технічних ресурсів.
107. Методика визначення вантажної площі складів при зберіганні
матеріалів у стелажах, штабелях, резервуарах.
108. Ефективність упровадження галузевих стандартів при зберіганні
окремих видів матеріальних ресурсів.
109. Централізована доставка матеріальних ресурсів споживачам за
узгодженими графіками.
110. Значення, завдання і методи обліку матеріальних ресурсів на базах і
складах.
111. Удосконалення організації технологічного процесу роботи баз і
складів у сучасних умовах.
112. Фактори розміщення і будівництва баз і складів у регіональному
масштабі.
113. Методи оцінки ефективності функціонування складського і тарного
господарства.
1. Логістика збуту
114. Планування, облік і аналіз реалізації продукції торговопосередницької організації.
115. Основні шляхи зниження витрат у процесі збуту матеріальнотехнічних ресурсів.
116. Напрями вдосконалення планування збутової діяльності на
підприємствах і в організаціях.
117. Напрями вдосконалення збутової діяльності на підприємствах.
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118. Організація контролю за збутовим процесом на виробничих і
посередницьких фірмах.
119. Основні напрями розширення комплексу послуг у збутовій
діяльності.
120. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності в торговопосередницьких організаціях.
121. Економічні методи управління збутовою діяльністю при реалізації
товарів виробничого призначення.
122. Економічні методи управління збутовою діяльністю при реалізації
товарів споживчого призначення.
123. Вибір оптимальних каналів розподілу при збуті продукції
матеріально-технічного призначення.
124. Методи оцінки ефективності збутової діяльності на підприємствах і
в організаціях.
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