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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в Україні почав 

розвиватися новий науково-практичний напрямок — логістика, який став 
практичним інструментом управління сучасним бізнесом. Розвиток еко-
номіки в період становлення ринкових відносин вимагає глибоких знань 
та умінь студентів– майбутніх спеціалістів щодо різноманітних логістич-
них концепцій у стратегічному й оперативному плануванні та управлінні 
основними сферами бізнесу, механізму логістичних відтворень логістич-
них систем, побудови та моделювання інтегрованих логістичних систем, 
ефективного управління матеріальними та іншими потоками, їх проекту-
вання та оптимізації на основі досягнень науково-технічного прогресу, ви-
користовуючи сучасні інформаційні комп’ютерні технології та передовий 
теоретичний та практичний досвід розвинутих країн.

Основною метою викладання курсу “Логістика” є формування 
у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння логістики як 
інструменту ринкової економіки, теорії й практики розвитку цього 
напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння на-
вчального матеріалу стосовно сучасних методів управління мате-
ріальними й іншими потоками в сучасних умовах.

Предметом вивчення курсу є загальні закономірності розвитку 
логістичних систем, концептуальні основи логістики, особливості 
й тенденції управління та оптимізації матеріальних та інших потоків 
і пов’язаних з їх обслуговуванням витрат.

Об’єктом вивчення курсу є технологічні процеси й управління по-
токами в логістиці, процеси контролю, управління транспортуван-
ням, складуванням, зберіганням та іншими операціями, запасами 
в логістиці, економічна ефективність логістики та використання ло-
гістики за кордоном.

Завданням вивчення курсу “Логістика” є теоретична та прак тична 
підготовка студентів спеціальності “Маркетинг” з таких питань:

•	 Основні науково-теоретичні положення логістики, принципи, 
кінцева мета логістики, функції, вза ємозв’язок логістики з рин-
ковим середовищем.

•	 Ознаки логістичних систем, їх властивості, види й класифі-
кація, принципові схеми логістичних систем різних ви дів.

•	 Опанування студентами методики розв’язання найважливішого 
завдання функціонування логістичних систем — доставки необ-
хідних товарів необхідної якості в необхідній кількості в необхід-
ний час та в необхідне місце з мінімальними витратами.
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•	 Взаємодія логістики з різними функціональними системами, 
управління, виявлення, аналіз і оцінка явищ, що відповідають 
основним етапам реального процесу руху матеріальних потоків 
від виробничих підприємств до кінцевих споживачів та факто-
рів, що впливають на них.

•	 Сутність концепції різних функціональних видів логістики, 
взаємодія логістики з транспортом, принципи, способи та мето-
ди вибору логістичних каналів, вибору форм товаропросуван-
ня, розробка логістичних ланцюгів і оптимальних шляхів лан-
ковості систем, сутність і особливість застосування основних 
економіко-математичних методів у логістиці та моделювання 
логістичних операцій, пов’язаних з торговельно-технологічними 
процесами транспортування продукції.

•	 Забезпечення раціонального та ефективного використання 
матеріально-технічної бази виробництва, транспорту та інших 
складових інфраструктури ринку; створення оптимальних умов 
для функціонування логістичних систем.

•	 Види, особливості управління постачанням, розподілом, посе-
редництвом, складуванням, організацією та наданням логістич-
них послуг.

•	 Роль інформаційного забезпечення у функціонуванні логістич-
них систем, види, принципи побудови логістичних інформа цій-
них систем, напрями та особливості застосування інфор ма цій-
но-комп’ютерних технологій у логістиці та їх ефективність.

•	 Логістичний сервіс, методика визначення оптимального рі вня 
сервісного обслуговування.

•	 Системний підхід до управління щодо раціональної органі зації 
виробничо-технологічних процесів у сфері виробництва.

•	 Розробка раціональних варіантів та методи оцінки ефективнос-
ті виробничо-технологічних процесів. Набуття навичок оцінки 
економічної ефективності здійс нення логістичних рішень.

Методика викладання курсу поєднує різноманітні методи навчан-
ня та активізації навчального процесу, які дають можливість комп-
лексно засвоїти знання та набути всебічних практичних навичок.

Вивчення курсу “Логістика” ґрунтується на загальних знаннях 
економічної теорії й взаємопов’язане з такими дисциплінами: “Логі-
ка”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономі-
ка”, “Вища математика”, “Теорія ймовірностей”, “Математичне про-
грамування”, “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Комп’ютерні 
мережі та телекомунікації”, “Теорія економічного аналізу”, “Економі-
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ка підприємства”, “Статистика”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, 
“Інтернет-технології”, “Управління персоналом”, “Міжнародний мар-
кетинг”, “Управління бізнесом”, “Міжнародне економічне право” та ін.

Курс “Логістика”, який вивчається відповідно до навчального 
 плану для спеціальності “Маркетинг”, спеціалізації “Міжнародний 
маркетинг та реклама” покликаний, до певної міри, об’єднати і сфо-
кусувати знання, набуті при вивченні багатьох дисциплін, що дасть 
можливість майбутньому фахівцю використовувати у професійній 
діяльності принципово новий логістичний підхід.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ЛОГІСТИКА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Основи логістики та перспективи її 
розвитку в Україні

1 Логістика як інструмент ринкової економіки
2 Концептуальні основи логістики 
3 Методологічні аспекти логістики
4 Різноманітність форм логістичних утворень
5 Технологічні процеси й управління потоками в логістиці
6 Логістичні системи

Змістовий модуль ІІ. Основи логістичного управління
7 Інформаційна логістика
8 Заготівельна логістика (логістика постачання)
9 Розподільча логістика

10 Економічна ефективність логістики та використання 
логістики за кордоном

11 Внутрішньовиробнича логістика
12 Логістика посередництва (збутова дистрибуція)
13 Логістика складування
14 Транспортна логістика
15 Організація та види логістичних послуг
16 Управління запасами в логістичній системі

Разом годин: 180
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ЛОГІСТИКА”

Змістовий модуль І. Основи логістики та перспективи її 
розвитку в Україні

Тема 1. Логістика як інструмент ринкової економіки
Поняття, сутність та завдання логістики. Передумови, причини та 

тенденції розвитку логістики. Походження терміна, сучасні визна-
чення логістики. Понятійний апарат логістики. Рівні формування ло-
гістики. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції 
управління торговельним підприємством. Парадигми логістики. 

Література [5; 6; 14; 20; 26; 35; 41; 51] 

Тема 2. Концептуальні основи логістики
Характеристика основних принципів логістики. Еволюція кон-

цепції логістики. Види та характеристика концепцій логістики. Ло-
гістичні активності. Сім правил логістики. Інтерфейс логістики з 
основними функціональними сферами логістики. 

Література [5; 6; 14; 20; 26; 35; 51]

Тема 3. Методологічні аспекти логістики
Загальна характеристика методів вирішення логістичних завдань. 

Моделювання в логістиці. Експертні системи в логістиці. Визначен-
ня і основні принципи системного підходу.

Література [3; 9; 10; 20; 28; 68; 90]

Тема 4. Різноманітність форм логістичних утворень
Логістичний ланцюг, логістичний канал розподілу. Канали розпо-

ділу різних рівнів. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в ло-
гістичних ланцюгах.

Література [12; 34; 40; 56; 74]

Тема 5. Технологічні процеси й управління потоками в 
логістиці

Логістика технологічних процесів. Поняття матеріального, фінан-
сового та інших потоків. Класифікація потоків у логістиці, показни-
ки, що їх характеризують. 

Література [5; 6; 14; 20; 26; 35; 51]



7

Тема 6. Логістичні системи
Системний підхід у логістиці. Поняття, властивості, елементи, 

види логістичної системи. Етапи формування, умови створення, 
принципи функціонування і розвитку логістичних систем. Класифі-
кація логістичних систем. Попередні заходи щодо побудови логістич-
них систем. Порівняльна характеристика класичного і системного 
підходів до формування логістичної системи. Критерії оцінок та сис-
тем оптимізації при виборі логістичної системи. Конфлікти, що ви-
никають при здійсненні функцій логістичної системи. Характеристи-
ка функціональних галузей логістики. Функції організаційної 
структури, яка управляє логістичною системою. Види організаційних 
структур і служб управління логістикою.

Література [5; 6; 14; 20; 26; 35; 51]

Змістовий модуль II. Основи логістичного управління

Тема 7. Інформаційна логістика
Сутність та основні завдання інформаційної логістики. Поняття 

інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій логісти-
ки. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти 
розвитку. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. 
Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації 
штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ).

Література [2; 9; 15; 35; 67; 78; 83]

Тема 8. Заготівельна логістика (логістика постачання) 
Об’єкти логістичного управління у постачанні.
Сутність заготівельної логістики. Функції та об’єкт заготівельної 

логістики. Ефективність та показники ефективності матеріально-
технічного забезпечення. Управління постачанням на заготівельному 
етапі. Особливості логістики на заготівельному етапі.

Завдання і цілі закупівельної логістики. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення закупівельної логістики. Фактори, що враховують при 
просуванні закупівельного процесу. Опрацювання замовлень та їх 
виконання. Обґрунтування економічно вигідного обсягу замовлення, 
визначення моменту замовлення та періодичного постачання товарів. 
Вибір оптимального постачальника. Методи закупівлі. Оптимізація 
закупівельних рішень.

Література [6; 15; 19; 29; 33; 41; 50] 
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Тема 9. Розподільча логістика
Сутність та основні функції розподільчої логістики. Логістичні 

канали та логістичні ланцюжки. Обслуговування споживача з точки 
зору логістики, компоненти, елементи, критерії. Розподільчі центри.

Література [6; 17; 22; 29; 35; 51; 80]

Тема 10. Економічна ефективність логістики 
та використання логістики за кордоном

Структура та взаємозалежність логістичних витрат. Класифікація ло-
гістичних витрат. Показники ефективності. Ідентифікація типових кон-
фліктних витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. 
Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Закордонний досвід та перспективи впровадження логістики в Україні.

Література [6; 24; 26; 29; 35; 51; 56]

Тема 11. Внутрішньовиробнича логістика
Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. Ви-

моги до організації та управління матеріальними потоками. Характе-
ристика законів виробничих процесів. Формування оптимальних ви-
робничих програм у ринковому середовищі.

Література [6; 24; 26; 29; 47; 60; 92]

Тема 12. Логістика посередництва (збутова дистрибуція)
Об’єкти логістичних рішень у збуті. Дистрибуція, основні функ-

ції. Дистрибутивні канали та мережі. Логістичні посередники в дис-
трибуції. Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. Організація 
дистриб’юторських систем торгівлі. Координація та інтеграція дій 
логістичних посередників.

Література [2; 6; 14; 23; 26; 34; 44; 49] 

Тема 13. Логістика складування
Склади, їх визначення і види. Роль складування в логістичній сис-

темі. Функції складів. Характеристика складських операцій. Поняття 
вантажної одиниці як найважливішого елемента логістики. Характе-
ристика систем складування і розміщення запасів. Сучасні тенденції 
розвитку складської мережі. Логістичні операції на складі. Значення 
тари та пакування при виконанні складських операцій. Визначення 
понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уніфікація вантаж-
них одиниць”. Автоматизовані складські системи.

Література [4; 6; 8; 20; 28; 40; 41; 50] 
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Тема 14. Транспортна логістика
Роль та завдання транспортної логістики. Вибір типу транспорту, 

визначення оптимальної кількості транспортних засобів. Політика 
транспортних організацій з позиції логістики. Транспорт та політика 
України. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування. 
Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтерна-
тиви та критерії вибору, основні рішення управління при транспорту-
ванні. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів 
у логістичних системах.

Юнімондальні, мультимондальні системи доставки товарів. Тран-
спортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. 
Оптимізація поставки товарів. 

Методи економічного стимулювання ефективної організації тран-
спортування товарів. Економічні методи державного регулювання 
товароруху. Економіко-математичні методи розробки оптимальних 
шляхів ланковості товароруху.

Література [24; 26; 30; 35; 51; 57]

Тема 15. Організація та види логістичних послуг
Поняття та об’єм логістичного сервісу. Види логістичних послуг. 

Сервіс як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників ло-
гістики. Рівень логістичного сервісу та методики його розрахунку. 
Логістика сервісного відгуку — SRL (Service Response Logistics)

Література [5; 6; 24; 26; 51; 69; 90]

Тема 16. Управління запасами в логістичній системі
Поняття запасів. Мотивація формування запасів та причини ство-

рення запасів. Класифікація запасів у логістичній системі. Функції 
запасів. Витрати пов’язані з утриманням запасів. Планування та нор-
мування запасів. Системи управління запасами. Техніка управління 
запасами “точно в строк” (“just-in-time”).

Література [1; 15; 19; 20; 23; 41; 80] 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття, сутність та завдання логістики.
 2. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики.
 3. Походження терміна, сучасні визначення логістики. Понятійний 

апарат логістики.
 4. Рівні формування логістики.
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 5. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції управ-
ління підприємством. Парадигми логістики.

 8. Поняття матеріального, фінансового та інших потоків. Класифі-
кація потоків у логістиці, показники, що їх характеризують. Ха-
рактеристика основних принципів логістики.

 9. Еволюція концепції логістики. Види та характеристика концеп-
цій логістики.

 10. Логістичні активності (функції логістики). Сім правил логісти-
ки.

 11. Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами ло-
гістики. Системний підхід у логістиці.

 12. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи.
 13. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування 

і розвитку логістичних систем.
 14. Класифікація логістичних систем. Попередні заходи щодо побу-

дови логістичних систем.
 15. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до 

формування логістичної системи.
 16. Критерії оцінок та систем оптимізації при виборі логістичної сис-

теми. Конфлікти, що виникають при здійсненні функцій логіс-
тичної системи.

 17. Характеристика функціональних галузей логістики. 
 18. Функції організаційної структури, яка управляє логістичною 

системою. Види організаційних структур і служб управління ло-
гістикою. 

 19. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості тран-
портних засобів. Політика транспортних організацій з позиції ло-
гістики. Транспорт та політика України.

 20. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування.
 21. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, аль-

тернативи та критерії вибору, основні рішення управління при 
транспортуванні.

 22. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів 
у логістичних системах.

 23. Юнімондальні, мультимондальні системи доставки товарів.
 24. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній 

системі.
 25. Оптимізація поставки товарів. 
 26. Сутність та основні функції розподільчої логістики.
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 27. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Обслуговування спо-
живача з точки зору логістики, компоненти, елементи, критерії.

 28. Організація дистриб’юторських систем торгівлі.
 29. Розподільчі центри.
 30. Сутність та основні завдання інформаційної логістики.
 31. Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з по-

зицій логістики.
 32. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти 

розвитку.
 33. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології.
 34. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифіка-

ції штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ).
 35. Завдання і цілі закупівельної логістики.
 36. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики.
 37. Фактори, що враховують при просуванні закупівельного процесу.
 38. Опрацювання замовлень та їх виконання. Обґрунтування еконо-

мічно вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замов-
лення та періодичного постачання товарів.

 39. Вибір оптимального постачальника.
 40. Методи закупівлі.
 41. Оптимізація закупівельних рішень.
 42. Види запасів у логістичній системі.
 43. Системи управління запасами.
 44. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”)
 45. Види та функції складів у логістичній системі.
 46. Вибір типу складу та системи складування товарів.
 47. Сучасні тенденції розвитку складської мережі.
 48. Логістичні операції на складі.
 49. Значення тари та пакування при виконанні складських операцій.
 50. Визначення понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уні-

фікація вантажних одиниць”.
 51. Автоматизовані складські системи.
 52. Поняття та об’єм логістичного сервісу. 
 53. Класифікація логістичного сервісу.
 54. Логістика як засіб підвищення конкурентоспроможності учасни-

ків логістики.
 55. Рівень логістичного сервісу та методики його розрахунку. Логіс-

тика сервісного відгуку — SRL (Service Response Logistics).
 56. Понятійний апарат і основні визначення логістики.
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 57. Фактори розвитку логістики.
 58. Завдання та функції логістики
 59. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій управ-

ління торговельним підприємством.
 60. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. 
 61. Загальна характеристика методів вирішення логістичних за-

вдань.
 62. Моделювання в логістиці. 
 63. Експертні системи в логістиці.
 64. Визначення і основні принципи системного підходу.
 65. Логістичний ланцюг, логістичний канал розподілу. 
 66. Канали розподілу різних рівнів. 
 67. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних лан-

цюгах.
 68. Логістика технологічних процесів. 
 69. Класифікація потоків у логістиці, показники, що їх характеризують. 
 70. Об’єкти логістичного управління у постачанні.
 71. Сутність заготівельної логістики. Функції та об’єкт заготівельної 

логістики.
 72. Ефективність та показники ефективності матеріально-технічного 

забезпечення. 
 73. Управління постачанням на заготівельному етапі. Особливості 

логістики на заготівельному етапі.
 74. Об’єкти логістичних рішень у збуті. 
 75. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі.
 76. Логістичні посередники в дистрибуції.
 77. Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. 
 78. Організація дистриб’юторських систем торгівлі.
 79. Координація та інтеграція дій логістичних посередників.
 80. Методи економічного стимулювання ефективної організації 

транспортування товарів. 
 81. Економічні методи державного регулювання товароруху. 
 82. Економіко-математичні методи розробки оптимальних шляхів 

ланковості товароруху.
 83. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. 

Класифікація запасів у логістичній системі. 
 84. Функції запасів. 
 85. Витрати пов’язані з утриманням запасів. Планування та норму-

вання запасів.
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 86. Структура та взаємозалежність логістичних витрат. Класифіка-
ція логістичних витрат. 

 87. Показники ефективності.
 88. Ідентифікація типових конфліктних витрат. Концепція мініміза-

ції загальних витрат підприємства. 
 89. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності під-

приємств. 
 90. Закордонний досвід та перспективи впровадження логістики 

в Україні.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення од-
ного з теоретичних питань та творчий підхід до виконання.

Студент повинен вміти самостійно формулювати проблему до-
слідження, виконувати пошук необхідної наукової інформації, ана-
лізувати реальні факти, пов’язані з діяльністю різноманітних під-
приємств та їх керівників; викладати свої думки, аргументувати свої 
пропозиції та правильно оформляти науково-довідковий мате ріал.

Виконувати контрольну роботу доцільно на реальному при-
кладі з використанням даних підприємства (фірми) за місцем 
роботи сту дента, де він зможе відбирати фактичний матеріал. 
Рекомендується керу ватися інструктивними та методичними доку-
ментами, які застосо вуються відповідними службами підприємства 
для розв’язання об раного студентом завдання.

При визначенні напрямів або можливості використання марке-
тингової цінової політики потрібно звернутися до прикладу обраної 
фір ми і прослідкувати, де і як саме практично може бути застосована 
цінова політика.

Варіант контрольної роботи студент обирає за останньою циф рою 
номера своєї залікової книжки.

Завдання контрольної роботи теоретичного характеру, але це не 
означає, що не треба розкривати практичні аспекти теми.

Контрольна робота може складатися з двох частин:
• теоретичної, що висвітлює обрану проблему з теоретичного по-

гляду;
• практичної, в якій наводиться приклад застосування теорети ч-

них аспектів у господарській діяльності підприємств Украї ни.
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Контрольна робота має бути дослідницького характеру за чітко 
визначеним планом, що дасть змогу проаналізувати різні літературні 
джерела за обраним варіантом і зробити необхідні висновки.

Завершити контрольну роботу слід практичним прикладом 
розв’язання зазначеної проблеми на обраному підприємстві (фірмі).

Контрольна робота в середньому повинна мати такий обсяг:
 1. Вступ (1 с).
 2. Теоретична частина (5–7 с).
 3. Практична частина (7–8 с).
 4. Висновки (1 с).
 5. Список використаної літератури (5–9 найменувань).
 6. Додатки (у разі потреби).

Загальний обсяг контрольної роботи становить 15–20 аркушів ма-
шинописного або рукописного тексту, формату А4. Контрольну робо-
ту необхідно оформити згідно з “Методичними рекомендація ми з 
підготовки та оформлення контрольних завдань і випускних робіт”.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.
 2. Сучасна концепція логістики.
 3. Види логістики.
 4. Матеріальний потік і його характеристики.
 5. Види матеріальних потоків.
 6. Сутність і види логістичних операцій та логістичних систем.
 7. Сутність і завдання закупівельної логістики.
 8. Завдання “зробити або купити” в закупівельній логістиці.
 9. Вибір постачальника.
 10. Визначення економічного розміру замовлення.
 11. Система постачань “точно в строк” у закупівельній логістиці.
 12. Традиційна і логістична концепція організації виробництва.
 13. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій 

логістиці.
 14. Логістична концепція “MRP”.
 15. Канали розподілу в логістиці.
 16. Логістичні посередники у каналах розподілу.
 17. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах.
 18. Сутність і завдання транспортної логістики.
 19. Вибір виду транспортного засобу та його ефективне використан-

ня в логістиці.
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 20. Інформаційні потоки в логістиці.
 21. Принципи організації логістичної інформації.
 22. Логістичні інформаційні системи.
 23. Матеріальні запаси їх види та причини створення.
 24. Системи управління матеріальними запасами.
 25. Склади та їх функції в логістиці.
 26. Логістичний процес на складі.
 27. Значення і сутність логістичного сервісу.
 28. Формування підсистеми логістичного сервісу.
 29. Ефективність логістичної системи, методика її оцінювання.
 30. Управління логістичними витратами.
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Список серверів логістичної інформації в мережі INTERNET

Адреси http: // Найменування*
www. ILC. ru Логистическая информация
www. logassoc. asn. au Ассоциация логистики. Австралия
www. leeshore. com/log. fics Виртуальная логистическа 

директория (по логистике)
www. hitlog. com Дистрибуция, логистические 

услуги
www. madi. ru/logistics Координационный совет по 

логистике. Москва
www. clm. org Совет по логистическому 

менеджменту (Council of Logistics 
Management). США

www. menlolog. com
www. cargolog. com База данных по компания 

(транспорт, склад)
www.institute-oflogistics. org.uk Институт логистики. Англия
www. miebach. com Разработка логистических проектов
www. iwb. ww. tu-muenchen. de Университет города Москвы
www. logistics. ru Логистические интеграторы
relcom. wwwsite. ru/rls Русская логистическая служба
www. oton. ru Европейский складской комплекс. 

Терминал “Лесной”
www. aha. ru/~ compserv Компьютерные программы для 

учёта и анализа торговых операций
www. msas. com Логистические услуги 

транспортных компаний: точные 
технологии доставки товаров

www. sntc. fr
www. btl. se
www. citforum. ru Разработка и внедрение систем 

автоматизации большого 
авиагруззового терминала, ФОРС

* Найменування серверів надано згідно з даними мережі INTERNET
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