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Робоча програма навчальної дисципліни «Функціональна логістика» для 

бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», каф. менеджменту. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 12 с. 

Розробник – Бойченко М.В. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 073 Менеджмент 

(протокол № 1 від 07.09.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни С3.4 «Функціональна логістика» 

віднесено такі результати навчання: 

ВР5 обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 

СР3.8 використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення, 

аналізування та використання інформації з різних джерел  

СР3.9 аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 

організації 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо детального 

вивчення базових функцій логістики, оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками організаційного, технологічного, технічного та 

інформаційного забезпечення базових функцій логістики. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм.  

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ВР5 ВР5.1 використовувати методи та інструменти глобалізаційних процесів 

ВР5 ВР5.2 розрізняти особливості міжнародної логістики 

ВР5 ВР5.3 розрізняти логістичні системи та ланцюги 

СР3.9 СР3.9.1 аналізувати та планувати логістичні ланцюги з урахуванням потреб 

логістичних систем  

ВР5 ВР5.4 використовувати методи та інструменти закупівельної логістики 

СР3.8 СР3.8.1 здійснювати вибір постачальника, розраховувати економічний 

розмір замовлення  

ВР5 ВР5.5 використовувати методи та інструменти виробничої логістики 

СР3.9 СР3.9.2 аналізувати та планувати діяльність підприємства із застосуванням 

необхідної логістичної концепції   

ВР5 ВР5.6 використовувати методи та інструменти розподільчої логістики 

СР3.9 СР3.9.3 аналізувати та планувати діяльність підприємства з найбільш 

ефективними каналами розподілу та чи без посередників 

ВР5 ВР5.7 використовувати методи та інструменти транспортної логістики 

ВР5 ВР5.8 використовувати методи та інструменти інформаційної логістики 

СР3.8 СР3.8.2 здійснювати вибір ефективного інформаційного потоку  

нформаційної сисис 
ВР5 ВР5.9 використовувати методи та інструменти логістики запасів 

СР3.9 СР3.9.4 аналізувати та планувати діяльність підприємства з найбільш 

ефективними запасами або без них, встановлювати пріоритети 

СР3.9 СР3.9.5 аналізувати та планувати діяльність підприємства з впровадження та 

підвищенням логістичного сервісу 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф15 Операційний менеджмент Демонструвати вміння визначати функціональні області 

організації та зв’язки між ними 

визначати та описувати характеристики організації  

Ф17 Логістика визначати та описувати характеристики організації  

аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 90 27 63 16 74 8 82 

практичні 60 18 42 8 52 4 56 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 150 45 105 24 126 12 138 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 90 

ВР5.1 1 Глобалізація процесів логістики 4 

Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності 

підприємств.  

Сутність і завдання глобальної логістики. 

Роль глобалізації та регіоналізації у формуванні 

макрологістичних систем 

ВР5.2 2 Міжнародна логістика 4 

Сутність, роль і завдання міжнародної логістики 

Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі 

Роль логістики в організації міжнародних перевезень 

ВР5.3 

СР3.9.1 

3 Логістичні системи і ланцюги 12 

Сутність і види логістичних систем 

Логістичні ланцюги 

Інтегровані логістичні потоки 

ВР5.4 

СР3.8.1 
4 Закупівельна логістика 12 

Завдання «зробити або купити» (MOB, make or buy problem)  

Вибір постачальника 

Визначення економічного розміру замовлення 

Система постачань «точно у термін» в закупівельній логістиці 

ВР5.5 

СР3.9.2 

5 Виробнича логістика 12 

Традиційна і логістична концепція організації виробництва 

Логістична концепція «MRP» 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Мікрологістична система KANBAN 

Мікрологістична концепція «оптимізована виробнича 

технологія» 

Мікрологістична концепція «худе виробництво» (lean production) 

ВР5.6 

СР3.9.3 

 

6 Розподільча логістика 12 

Канали розподілу в логістиці 

Логістичні посередники у каналах розподілу 

Розподільчі центри у логістичних ланцюгах 

ВР5.7 7 Транспортна логістика 10 

Сутність і завдання транспортної логістики 

Вибір виду транспортного засобу 

ВР5.8 

СР3.8.2 

8 Інформаційна логістика 4 

Інформаційні потоки у логістиці 

Принципи організації логістичної інформації 

Логістичні інформаційні системи 

ВР5.9 

СР3.9.4 

9 Логістика запасів 12 

Матеріальні запаси, причини їх створення 

Види матеріальних запасів 

Системи управління матеріальними запасами 

Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами 

СР3.9.5 10 Логістичний підхід до обслуговування споживачів 8 

Поняття логістичного сервісу 

Формування системи логістичного сервісу 

Рівень логістичного сервісу 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ВР5.1 

 
1 Глобалізація процесів логістики 2 

ВР5.2 2 Міжнародна логістика 4 

ВР5.3 

СР3.9.1 

3 Логістичні системи і ланцюги 6 

ВР5.4 

СР3.8.1 

4 Закупівельна логістика. Розрахункові вправи щодо вибору 

постачальника, розміру економічного замовлення 

8 

ВР5.5 

СР3.9.2 

5 Виробнича логістика. Порівняльний аналіз існуючих 

концепцій логістики, особливості, переваги та недоліки 

10 

ВР5.6 

СР3.9.3 

 

6 Розподільча логістика.  

Побудова каналів розподілу в логістиці, переваги та недоліки 

кожного різновиду посередників, вибір оптимальної 

конфігурації   

10 

ВР5.7 7 Транспортна логістика. Вибір оптимального виду 

транспорту, різновиди типів та видів перевезень 

8 

ВР5.8 

СР3.8.2 
8 Інформаційна логістика 4 

ВР5.9 

СР3.9.4 
9 Логістика запасів. 

Розрахунки щодо аналізу та планування діяльності підприємства 

з найбільш ефективними запасами або без них. 

8 

РАЗОМ 150 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного 

та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 
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коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та /або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
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7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Бардась А.В. Міжнародний менеджмент та логістика [Текст]: навчальний посібник / 

Бардась А.В., Бойченко М.В., Г. Вудажевський, Дудник А.В. – Дніпро: Герда, 2016. – 296 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: Національний університет 

«Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004. – 416 с. 

3. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов / Гл. ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: 

Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 271 с; 3-е изд., перераб. и доп. 

4. Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: Маркетинг, 1995. – 124 с 

 

Допоміжна 

 

1. Альбеков А.У. Логистика коммерции / Альбеков А.У., Федько В. П., Митько О.А. –  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. –  512 с. 

2. Берман Б. Розничная торговля: стратегический поход / Б. Берман ,  Дж. Р. 

Эванс. –  [ 8-е изд.]: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1184 с. 

3. Власова Н.О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств 

роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Н.О. Власова, Ю.В. Пономарьова. – Харків, 2003. – 144 с. 

4. Гаджинский A.M. Практикум по логистике / Гаджинский А.М. – [2-е изд., перераб. и 

доп.]. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180 с. 

5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт / Друри К.; пер. с 

англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560 с. 

6. Кретов  И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. пособ./  И.И.  

Кретов, К.В. Садченко. – [3-е изд., перераб. и доп.].– М.: Дело и Сервис, 2011. – 272с.  

7. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Кристофер  

М.; под общ. ред. B.C. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 

          8. Маликов О.Б. Деловая логістика / Маликов О.Б.  – СПб.: Политехника, 2003. – 223 с. 

   9. Мате Э. Логистика / Мате Э., Тискье Д.; пер. с франц.; под ред. Н.В. Куприенко. – / СПб.: 

Издательский Дом  «Нева»; – / М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 128 с. 

          
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Президент України http://www.president.gov.ua  

2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua  

4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua  

5. Генерация идей: http://content.mail.ru/pages/p_27901.html 

6. Эксперт Украина: http://www.expert.ua/ 

7. Бюлетень логистической информации: http://www.loginfo.ru 

8. Логистические ресурсы в Интернете: http://www.loglink.com 

9. Информационный портал «Всё о логистике»: http://www.cia-center.ru 

10. Всероссийский координационный совет по логистике, г.Москва: 

http://www.madi.ru/logistics 

11. Совет по логистическом менеджменту США: http://www.clm.org 

12. Журнал «Логистика»: http://www.ropnet.ru/logistica 

 

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://content.mail.ru/pages/p_27901.html
http://www.expert.ua/
http://www.loglink.com/
http://www.clm.org/
http://www.ropnet.ru/
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