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ВСТУП
В сучасному світовому господарстві здійснення міжнародних перевезень
неможливе без розвинутої логістичної інфраструктури, як на національному
рівні, так і на міжнародному. Особливе місце в логістичній інфраструктурі
займає транспортна логістика, яка утворює світову транспортну систему.
Логістику можна розглядати на кількох рівнях: на міжнародному рівні, на
рівні конкретної країни та на рівні підприємства.
На сьогоднішній день транспортна логістика – одна з найбільш
перспективних галузей сучасного бізнесу. В Україні – це значний і важливий
сегмент для економіки країни, адже ефективна та злагоджена робота цієї
системи є рухомою силою для загального розвитку країни.
Мета представленого вебліографічного покажчика — надати інформацію
з деяких аспектів діяльності в галузі транспортної логістики.
Покажчик систематизовано за наступними розділами:
• законодавчі акти, що регулюють логістичну діяльність в Україні
• законодавче регулювання безпеки руху на транспорті
• інтернет-портали
• інтернет–сервіси
• публікації:
екологічна логістика
проблеми та перспективи транспортної логістики в Україні
європейський досвід транспортно-логістичних послуг
• навчальна література
• дисертації та автореферати дисертацій в Інтернеті
• журнали з транспорту та логістики
• довідкові матеріали
• корисна інформація
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ,
ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Закон України
№1955-IV від 1 липня 2004 р. «Про транспортно експедиторську діяльність»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1955-15

Закон України №232/94-ВР від 10 листопада 1994 року «Про транспорт».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр

Закон України № 959-XII від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну
діяльність».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Закон України № 1172-XIV від 20 жовтня 1999 року «Про транзит вантажів».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1172-14

Митний Кодекс України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Господарський Кодекс України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Наказ Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.97 «Про затвердження
Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ТРАНСПОРТІ
Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному
транспорті (на всіх рівнях - міністерство — підприємство) (затв. Наказом
Міністерства транспорту України від 12.11.2003 р. №877 ).
http://ua-info.biz/legal/basexe/ua-ampftr/index.htm

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті (затв.
Постановою КМУ від 4.03.1997 р. № 204)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/204-97-п

Наказ Міністерства транспорту України «Про Систему управління безпекою
транспорту» від 11.03.2003 р. №185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5865.html

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України Про вдосконалення Системи
управління безпекою на транспорті від 24.04 2008 р. N 483
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN37322.html

Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній
адміністрації залізничного транспорту України (затв. Наказом Міністерства
інфраструктури України 01.04.2011 №27)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0729-11

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
транспортних засобів (затв. Постановою КМУ від 6.04 1998 р. №456).
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/456-98-п
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ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИ
В даному розділі представлені портали, орієнтовані на спеціалістів в
галузі логістики та транспорту.
Державна підтримка українського експорту
http://ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans//6425.html
Інтернет-портал Міністерства економіки України, що забезпечує державну
інформаційно-правову підтримку діяльності вітчизняних експортерів, презентує
світовій спільноті Україну як торгівельного партнера, забезпечує присутність
українських експортерів в інформаційному полі зовнішніх ринків. Портал надає
інформаційну підтримку учасникам експортної діяльності, доступ до баз даних,
має розвинений пошуковий механізм.

Информационный портал по логистике, транспорту и таможне
http://www.logistics.ru
Информационно-поисковая система, включает уникальный каталог Интернетресурсов по транспорту, отличительной чертой которого является интеграция
самых разнообразных сервисов по транспортной логистике, а также самую
полную специализированную ленту новостей с непрерывно пополняемой
деловой информации для профессионалов - логистиков, транспортников и всех
заинтересованных лиц в сферах водного и железнодорожного транспорта, автои авиатранспорта, а также таможни. Для транспортников - хорошее место для
опубликования своих пресс-релизов.

LogLink.ru
http://www.loglink.ru/
Инфопортал LogLink.ru является российским интернет-ресурсом, призванным
объединить информацию о компаниях, ведущих свою деятельность в области
интегрированной логистики и составляющих её звеньев, таких как:
транспортировка,
экспедирование,
складирование,
грузопереработка,
управление запасами.
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Транспортный портал. Все о логистике и международных перевозках
http://www.tas-combank.com.ua/
Портал посвящен транспортной тематике. На данном портале вы сможете
узнать, как происходит доставка грузов и их транспортировка из Европы,
России, Китая и Соединенных Штатов Америки. Кроме того, вы узнаете, с
какими трудностями можно столкнуться при организации перевозок, а также
как эти трудности можно решить. Вы сможете найти ответы на вопросы - как
правильно выбрать транспорт для груза, чтоб доставка осуществлялась
максимально быстро, на каких порталах покупать те или иные вещи, это и
многое другое вы найдете на этом информационно – транспортном портале. Вся
информация систематизирована и разделена по соответствующим тематикам,
что в значительной степени упрощает поиск необходимых статей.

Складской портал Украины
http://terazus.com/
Все о рынке складского оборудования в Украине. Информационный складской
портал: новости складского оборудования, пресс-релизы, статьи и обзоры.

BCM.RU : Транспорт. Порталы о транспорте, логистике
http://www.bcm.ru/parts/208
Интернет-порталы для участников транспортного рынка.

Транспортный портал - TRANSMARKET
http://www.transmarket.net/aboutweb.php
Информационный транспортный портал TRANSMARKET.NET предназначен
для обеспечения участников рынка международных грузоперевозок актуальной
и качественной информацией.
Сайт предназначен для специалистов транспортно – экспедиторских
организаций, грузовладельцев, участников внешнеэкономической деятельности,
страховых компаний, работников коммерческих банков, а также широкого круга
читателей.
Портал Free-Logistics
http://www.free-logistics.com/
Складирование, грузопереработка, транспорт, управление цепью поставок,
информационные системы.
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Infranews.ru - портал о логистике и транспорте
http://infranews.ru/
Портал InfraNews предназначен для специалистов транспортной отрасли и
представляет собой коммерческий проект, целью которого является обмен
информацией и расширение читательской аудитории.

Портал Транспортной Логистики
http://rating.openstat.com/site/2078706
Система ПТЛ является удобным средством обмена информацией между
участниками рынка автомобильных, железнодорожных, контейнерных,
морских, речных, авиа грузоперевозок: перевозчиками, экспедиторами.

@ Supply Chain Management
http://at-scm.com/
Информационный портал, тематика - складирование, грузопереработка
транспорт, управление цепью поставок, информационные системы, обучение,
сертификация

Supply Chain Digest
http://www.scdigest.com/
Информационный портал, тематика - складирование, грузопереработка,
транспорт, управление цепью поставок, информационные
системы,
промышленность, обучение, сертификация.

12 Manage. Менеджмент: методы, модели и больше... Management
Communities
http://www.12manage.com/index_ru.html
Информационный портал - управление цепью поставок, экономика и
управление предприятием.
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iTeam –технологии корпоративного управления
http://iteam.ru/publications/logistics/
Информационный портал - складирование, грузопереработка, информационные
системы, экономика и управление предприятием.

Lobanov logist – информационный портал по логистике
http://www.lobanov-logist.ru/
Складирование, грузопереработка, транспорт, управление цепью поставок,
информационные системы, промышленность, экономика и управление
предприятием.

Портал Supply Chain Management Review
http://www.scmr.com/
Складирование, грузопереработка, транспорт, управление цепью поставок,
промышленность.

Портал Supply Chain Resource Cooperative
http://scm.ncsu.edu/
Управление цепью поставок, наука, обучение, сертификация.

Информационный портал Technology Evaluation Centers
http://www.technologyevaluation.com/research/
Складирование, грузопереработка, транспорт, управление цепью поставок,
информационные системы, промышленность, обучение, сертификация,
экономика и управление предприятием.

Європейська спілка транспортників України
www.estu.com.ua
Стратегічним напрямком діяльності асоціації є всебічне сприяння інтеграції
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національної транспортної системи в міжнародний транспортний ринок,
гармонізації національного законодавства з європейським, рівноправному
входженню в систему міжнародного поділу праці, забезпеченню вільного
транзиту вантажів, ефективному функціонуванню національної мережі
міжнародних транспортних коридорів відповідно до світових стандартів при
комплексному обслуговуванні міжнародних перевезень.

Логістика: практика управління
www.logist.org.ua
Інформація розміщена за рубриками: закупівельна логістика,
виробнича логістика, складська логістика, транспорт логістика

новини,

ІНТЕРНЕТ–СЕРВІСИ

TopLogistic
http://www.toplogistic.ru
Интернет–сервис онлайн, простой в освоении, удобный и эффективный на
практике инструмент помощи логистам, один из перспективных инструментов
транспортной логистики. Электронные карты, оборудование и программное
обеспечение для автоматизации транспортной логистики и мониторинга
транспорта.
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Calculino
http://calculino.info
Интернет–сервис цифровых логистических решений, который не имеет
аналогов в Украине на рынке экспресс-перевозок, обслуживание интернетмагазинов и простых пользователей.

Web-сервис «Департамент логистики»
http://www.armatel.com.ua/solutions/logdep/
Облачный сервис для бизнеса, который помогает существенно сократить
транспортные расходы за счет использования математических алгоритмов при
формировании маршрутов, загрузке кузова и распределения заказов по
транспортным средствам. Благодаря облачным технологиям, доступу через
интернет и глобальному картографическому покрытию, автоматизация
транспортной логистики стала доступной даже для малого бизнеса.

OptiPlat Fleet
http://optiplat.ru/fleet/
Эффективная и простая в использовании система управления транспортной
логистикой и планирования маршрутов через Интернет.

«Муравьиная логистика»
http://www.ant-logistics.com.ua/main.html
Удобный и простой сервис для планирования оптимальных маршрутов,
эффективный инструмент логиста и помощник руководителя в управлении
предприятием. Это удобное решение для небольших и средних компаний.
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ПУБЛІКАЦІЇ
ЕКОЛОГІЧНА ЛОГІСТИКА
У сучасному суспільстві відбувається постійне розширення ринків збуту
для максимального задоволення потреб споживачів. Пропагуючи нові продукти
і розширюючи спектр послуг, ринок не несе відповідальності за надмірне
використання природних ресурсів та забруднення довкілля. На межі між
виготовленням продукції і охороною довкілля виникає екологічна логістика.

Антонюк У. В. Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної
безпеки у сфері залізничного транспорту України.
http://www.apdp.in.ua/v64/37.pdf

Герелиця Р. О. Екологічний фактор в транспортній логістиці АПК.
http://intkonf.org/gerelitsya-ro-ekologichniy-faktor-v-transporniy-logistitsi-apk/
В статті розглянуто питання екологізації транспорту, що експлуатується в
сільському
госпоодарстві.
Запропоновано
комплекс
економічних,
організаційних та технічних заходів, що слід застосувати для покращення
екологічної ситуації.

Загальна характеристика впливів транспорту на екосистеми
http://ekologprom.com/pdruchnik-z-promislovo-ekolog/143-zagalna-xarakteristikavpliviv-transportu-n

Маргіта Н.О. Сучасні тенденції впровадження «зеленої» логістики / Н. О.
Маргіта, У. З. Білоніжко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2014. - №1. - С.
279-286. - http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_1_279_286.pdf
У статті розглянуто особливості впровадження «зеленої» логістики у межах
транснаціональних корпорацій, прослідковано еволюцію поняття «зелена»
логістика, досліджено рівень розвитку логістики у світі на основі інтегрального
показника ефективності логістики, виділено ключові стимули та переваги
впровадження «зеленої» логістики для компаній.
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Мащак Н. М. Стратегічна узгодженість логістичної діяльності
підприємства на екологічних засадах / Н. М. Мащак // Маркетинг та
менеджмент інновацій. - 2011. - № 4, т. II - С. 273-282. http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_273_282.pdf
Досліджено проблеми узгодження логістичної діяльності підприємств з
екологічними стратегіями. Наведено приклади зарубіжного досвіду та
результати впровадження такого узгодження на практиці. Доведено необхідність
та стратегічні переваги здійснення екологічної діяльності на екологічних
засадах.

Митуневич В. В. Учет экологических аспектов в логистической
деятельности / В. В. Митуневич, Л. Н. Шевень. –
http://student.snauka.ru/2015/02/2415
В статье выявлены причины, обуславливающие необходимость развития
экологической логистики. Рассматривается экологизация функциональных
областей логистики, учет экологического фактора в рамках логистики города,
определена роль ретрологистики как инструмента решения проблемы отходов.
Обозначено эколого-экономическое противоречие применения экологистики и
приведены меры его преодоления. Показан опыт зарубежных компаний,
практикующих экологическое управление логистической деятельностью.

Обухан К. І. Екологічний моніторинг в умовах експлуатації
автотранспорту / К. І. Обухан, Ю. Г. Пригода –
http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/0/ad440985c27c3b31c2256dc600424248?Op
enDocument

Про перспективні напрями підвищення енергоефективності й екологічної
безпеки на автомобільному транспорті // В. Б. Агеєв, В. С. Устименко,
О. А. Клименко, О. І. Закревський.–
http://www.insat.org.ua/phpfiles/menu/tk/info/index8.php
Розглядаються передумови для запровадження сучасних світових технологій та
стандартів екологічно безпечного енергоефективного транспорту в Україні, а
також міжнародних стандартів з енергоефективності та екологічної безпечності
автомобілів.
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Смирнов І. Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничосервісних систем. - http://maptimes.inf.ua/CH_09/12.pdf
Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні
проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки
відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління
відходами.

Чеклов В. Ф. Передумови розвитку "зеленої" логістики на залізничному
транспорті / В. Ф. Чеклов, В. М. Чеклова // Технологический аудит и резервы
производства. - 2014. - № 1(3). - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Tatrv_2014_1.3_19.pdf
У статті проаналізовано актуальність поліпшення стану довкілля та підвищення
ефективності використання природних ресурсів. Визначено передумови
розвитку «зеленої» логістики на залізничному транспорті. Розглянуті питання
екології в Україні, що є найбільш актуальними на даний час при існуванні
проблем, які стримують розвиток «зеленої» логістики.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Блиндюк Р. В. Особливості організації ефективної логістичної системи на
залізничному транспорті України
https://ideas.repec.org/a/scn/031720/15121355.html
В статті досліджено особливості організації ефективної логістичної системи на
залізничному транспорті України, обґрунтовано необхідність формування
єдиного логістичного потоку матеріальних, фінансових та інформаційних
ресурсів.

Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма
реалізації транзитного потенціалу України.
http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf
У статті досліджено основні проблеми формування та розвитку транспортно13

логістичної системи, охарактеризовано перспективні напрямки реалізації
транзитного потенціалу, з'ясовано рівні логістичної взаємодії в транспортному
комплексі України.
Голуб Ю. Ю. Проблеми транспортної логістики в Україні / Ю. Ю. Голуб,
В. Г. Обіщенко
http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Tecnic/0_118204.doc.htm
В статті розглянуті проблеми транспортної логістики та шляхи їх вирішення.

Дороховський О. М. Проблеми та перспективи розвитку транспортнологістичної системи України
http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2012/5/p_60_65.pdf
Статтю присвячено дослідженню проблем та перспектив розвитку транспортнологістичної системи України, визначено основні загрози економічній безпеці
України в транспортній сфері.

Кіндій М. В. Проблеми транспортної логістики в Україні в умовах
глобалізації бізнесу / М. В. Кіндій, М. М.Мамчин, Б. Д. Гречин
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10030/1/53.pdf
Наведено рекомендації щодо вдосконалення управління проблемами
транспортної логістики в Україні, обґрунтовано умови розвитку транспортної
логістики в умовах глобалізації бізнесу та спрогнозовано наслідки її діяльності;
охарактеризовано вплив на навколишнє середовище і опрацьовано дані з
функціонування автотранспорту, визначено перспективи розвитку та заходи для
покращення транспортної логістики в Україні.

Ковальчук О.І. Транспортна логістика України в контексті Європейської
інтеграції / О. І. Ковальчук, М. А.Корж.
http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_6.pdf
В статті визначено проблеми та прогнози щодо розвитку транспортної
логістики України з точки зору націленості України на міжнародне
співтовариство та інтеграцію до Європейської спільноти.
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Корнійко Я. Р. Сучасний розвиток транспортної системи України.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/3092/3046
В статті розглядається питання відсутності мультимодальних транспортнологістичних центрів в транспортній системі України та загальний аналіз роботи
різних видів транспорту.

Костюченко Л. В. Особливості розвитку транспортного обслуговування в
умовах глобалізації – http://www.kpi.kharkov.ua/archive/
В статті виконані дослідження тенденцій і особливостей розвитку
транспортного обслуговування в умовах глобалізації світових господарських
відносин. Окреслено основні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення.

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Транспортна логістика на сучасних підприємствах
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/8134-transportna-logistika-na-suchasnixpidpriyemstvax.html
У статті розглянуто та проаналізовано можливості й переваги розвитку
транспортної логістики в сучасних умовах господарювання України. Автором
запропоновано Визначення та переваги застосування транспортної логістики на
підприємствах машинобудування.

Сорочан С. Проблеми і рішення сучасної транспортної логістики в
Україні – http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3014
Ринок транспортно-логістичних послуг - важлива складова економіки України.
Пов'язано це з тим, що саме логістика є запорукою доставки продукції від
виробника до споживача і без функціонування логістичних структур торгівля
стає практично неможливою.
В статті названі чинники, які впливають на стратегію логістики в Україні,
визначені причини, які негативно впливають на транспортно-логістичну
діяльність.

Стоколяс В. С. Ефективність транспортної логістики як складової
логістичної системи
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3216
У статті розглянуто підходи до трактування логістики як науки і сфери
відносин. Визначено роль і місце транспортної логістики в логістичній системі.
Зазначено, що саме на транспортну складову припадає понад 50 відсотків
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витрат логістичного бізнесу. З’ясовано предмет, цілі та завдання транспортної
логістики. Проведено аналіз видів транспорту загального користування за
ефективністю доставки вантажів та перевезення пасажирів за такими
критеріями як швидкість, доступність, надійність, вантажопідйомність, частота
та дешевизна. Виділено критерії, що впливають на вибір виду та типу
транспортної складової. Проаналізовано стан логістичного бізнесу у США у
2013 році та структуру його витрат. Виділено основні проблеми розвитку
транспортної логістики в Україні. Згруповано техніко-економічні показники
оцінки ефективності транспортної логістики.

Швець П.А. Проблеми та пріоритети розвитку залізничного транспорту
України –
http://www.ekuzt.gov.ua/node/16
Розглянуто аспекти сталого розвитку залізничного транспорту, виділено
проблеми та особливості його функціонування. Обґрунтовано перспективи
розвитку залізничної галузі країни в контексті інтеграції її в Європейську
транспортну систему.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТРАНСПОРТНО–ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
В розділі представлені статті з мережі Інтернет, автори яких розкривають
особливості організації транспортно-логістичних послуг в розвинутих країнах
світу.

Гамбург – транспортно-логистический центр Северной Европы
http://www.hamburglogistik.net/fileadmin/user_upload/PDF/Standortbroschuere_2013_russisch_RL5.pdf
Благодаря своему географическому положению и хорошей досягаемости по
воде, воздуху, железной дороге и автомагистралям, Гамбург является важным
узловым пунктом в системе мировой торговли и самым значительным
логистическим центром на севере Европы.
В процессе глобализации товаропотоков все больше ужесточается и
конкуренция, поэтому компании должны быстро реагировать на постоянно
возрастающие требования клиентуры, что было бы невозможным без
совершенной системы логистики.
Гамбург предоставляет логистическому бизнесу оптимальные для этого
условия.
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Гранды логистики
http://www.hrm.ua/article/grandi_logistiki
Открытый менеджмент-тур в ведущие логистические компании США.

Черноусов Е.В. Анализ рынка логистических провайдеров – зарубежный
опыт / Е. В. Черноусов // Менеджмент в России и за рубежом — 2002. - №6. –
http://www.hr-portal.ru/article/analiz-rynka-logisticheskih-provayderovzarubezhnyy-opyt
Процессы глобализации, интеграции и кооперации, а также возрастающие
запросы потребителей побуждают компании, которые хотят быть
конкурентоспособными на рынке, применять логистический подход к
построению своего бизнеса, а также использовать в своей деятельности такой
инструмент, как логистический аутсорсинг.

Кириллова А. Г.
такое?

Интермодальные контейнерные технологии - что это
http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2004-04a03

Транспортная инфраструктура развитого государства немыслима без
смешанных перевозок. Они используются на всех маршрутах. Ускорение,
удешевление и упрощение процесса движения грузов укрупненными местами
(в контейнерах и трейлерах) от изготовителя к потребителю по варианту "от
двери до двери" привело к интегрированию транспортных систем. Подобные
смешанные
перевозки
получили
название
интермодальных
или
мультимодальных.

Smart Traffic Technologies- История ИТС
http://www.smarttrafic.ru/history.html
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) - это системная интеграция
современных информационных и коммуникационных технологий и средств
автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и
пользователями,
ориентированная
на
повышение
безопасности
и
эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и
пользователей транспорта.
Начиная с 80-х годов большинство стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского
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региона и США целенаправленно и систематически продвигают ИТС в качестве
центральной темы в осуществлении транспортной политики.

Климович Л. Международный рынок транспортно-логистических услуг и
перспективы белорусской логистики / Климович Л., Шека Е. // Журнал
международного права и международных отношений. – 2012. – №1–
http://evolutio.info/content/view/1938/232/
В данной статье авторы рассматривают тенденции развития международного
рынка транспортно-логистических услуг и определяют основные условия
активного вхождения белорусских компаний в этот динамично развивающийся
сектор мирового хозяйства.

Сергеев В. И. Общие тенденции развития логистических центров за
рубежом / В. И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2012. –
№5 (52) . – http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1177
Представлен обзор логистических центров в основном в европейских странах.
Показаны тенденции становления и развития ЛЦ в мире, как объектов оказания
комплексного логистического сервиса и координации видов транспорта. Даны,
принятые за рубежом, определения ЛЦ, приведен типовой перечень их услуг.
Проведен анализ основных проектов ЕС в области развития сетей ЛЦ.

Савенко С.В.
Развитие транспортно-логистических центров в
европейском регионе
http://transportinform.com/logistika/315-razvitie-transportno-logisticheskihcentrov.html
Обостряющаяся конкуренция на рынке международных транспортных услуг
требует новых подходов к развитию транспортных отношений, созданию новых
технологий, повышению качества предоставляемых услуг.
Оказание
сопутствующих услуг в полной мере способны обеспечить транспортнологистические центры, получившие распространение за рубежом.
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OOO Райльон Руссия Сервисез - Мировой логистической опыт на основе
железнодорожных перевозок
http://www.rail.dbschenker.ru/rail-russijaservicesru/company/about_dbschenker/profil.html
DB Schenker представляет транспортно-логистическую деятельности Немецких
железных дорог (Deutsche Bahn). Сектор логистики Deutsche Bahn является
вторым в мире по величине поставщиком транспортно-логистических услуг по
показателям доходов и производительности.

Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт
http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=6127
Рассматриваются тенденции в сфере создания и функционирования, так
называемых мультимодальных транспортно-логистических центров в
Евросоюзе, Германии, России и Китае.

Клименко В.В. Тенденции формирования логистической инфраструктуры
транспортных узлов
http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/799
Показаны приоритеты и рассмотрены факторы, влияющие на формирование
транспортно-логистической инфраструктуры, в соответствии с Транспортной
стратегией РФ на период до 2030 года. Рассмотрены теоретические основные
понятия в разрезе логистической инфраструктуры транспортных узлов.
Проанализированы тенденции развития комплексного логистического
аутсорсинга в транспортных узлах.

Тенденции развития логистики в ФРГ
http://www.algocom.ru/article.php?id=1
Рассматриваются основные направления транспортной политики Германии,
состояние логистической инфраструктуры в Германии, конкуренция
логистических
компаний,
экономические
показатели
логистической
инфраструктуры Германии.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Алесинская Т. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического
управления. – Таганрог : изд-во ТРТУ, 2005. - 121 с.
В учебном пособии рассмотрены предпосылки, этапы возникновения и
развития логистики, источники экономического эффекта от использования
логистики, концептуальные и методологические основы логистического
управления в цепях поставок, вопросы планирования и анализа логистической
деятельности, организации службы логистики на предприятии.
Предлагаемое учебное пособие рекомендуется в качестве конспекта лекций по
курсу «Логистика» для студентов экономических специальностей всех форм
обучения.

Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. - 20-е изд. - М. :
Дашков и К, 2012. - 484 с.
В учебнике изложены современная концепция и задачи логистики,
охарактеризованы участники логистического процесса, описаны методы,
обеспечивающие повышение эффективности хозяйственной деятельности за
счет рациональной организации материальных потоков.
Для студентов высших учебных заведений, а также практических работников
сферы распределения, закупок, транспорта, организации торговых и
производственных процессов.

Гаджинский А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. - 8-е изд. М. : Дашков и К°, 2012. - 312 с.
Настоящий практикум разработан по наиболее общим темам, включенным в
образовательные стандарты по дисциплине “Логистика” для различных
специальностей, т. е. по складам, транспорту, закупкам и распределению. В него
входят как задачи и деловые игры по перечисленным темам, так и тестовые
вопросы по всему курсу данной дисциплины.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также
практических работников сферы распределения, закупок, транспорта,
организации торговых и производственных процессов.
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Горяїнов О. М. Логістика : конспект лекцій / О. М. Горяїнов. - Харків : ХНАМГ.
2009. - 106 с.
У конспекті викладено матеріали з теорії і практики логістики: розглянуто
основні поняття логістики, структура і характеристики логістичних систем;
розкрито функціональні особливості управління закупівлями, запасами,
розподілом товарів, сервісом: представлені особливості складської і
транспортної підсистем.
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
"Транспортні технології"'. Буде корисним для аспірантів, викладачів
управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, підприємцям, менеджерам з
логістики, державним службовцям та всім іншим працівникам, які цікавляться
питаннями логістики.

Еремеева Л. Э. Транспортная логистика : учебное пособие / Л. Э. Еремеева.
Сыктывкар : СЛИ, 2013. - 260 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и методологические основы
транспортной логистики, а также вопросы организации управления закупками и
запасами, обеспечения процессов складирования, возможности оптимизации
потоковых процессов на транспорте с использованием системы логистического
планирования и информационного обеспечения транспортной инфраструктуры,
логистического сервиса.

Логистика : управление в грузовых транспортно-логистических системах :
учебное пособие / под. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Юрист, 2002. – 414 с.
Функционирование грузового транспорта рассматривается в логистическом
аспекте материальных, информационных и финансовых потоков. Пособие
состоит из трех разделов.
Первый посвящен основам логической технологии, содержанию, месту и роли
логистики в деятельности фирмы. Во втором разделе описаны транспортное
обеспечение логистики, организация транспортного процесса, транспортнологистический сервис, приемы эффективной организации доставки,
современные логистические технологии. Завершает пособие раздел, в котором
освещены поддерживающие логистические функции: управление заказами,
складирование, упаковка и грузопереработка, страхование. Кроме того, описаны
информационные технологии и системы в транспортной логистике.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических и транспортных
вузов. Будет полезно для менеджеров-логистов, консультантов по управлению и
логистике.
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Логістика : теорія та практика : навч. посібник / В. М. Кислий, О. А.
Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.
У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як
інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних
утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види
логістичних систем Крім того, викладено теоретичні засади управління
матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію
заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та
складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито
економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено
організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості
логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності
логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за
кордоном.
Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з
практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.
Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та
менеджменту підприємств та установ.

Миротин Л. Б. Транспортная логистика : учебник / Л. Б. Миротин. - М. :
Экзамен, 2003. - 512 с.
В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов по теории транспортной
логистики, учитывающий специфику транспортной отрасли, и транспортному
обслуживанию логистических систем. Учебник предназначен для специалистов
по логистике, менеджеров, предпринимателей, преподавателей, студентов,
аспирантов вузов и школ бизнеса, слушателей образовательных программ по
логистике, а также для всех лиц, изучающих логистику.

Никифоров В. В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок : пособие / В.
В. Никифоров.- М. : ГроссМедиа, 2008. - 192 с.
В пособии рассматривается практическое применение теоретических основ
управления материальными и информационными потоками в сфере обращения.
Особое внимание уделяется вопросам управления складским и транспортным
хозяйством логистических систем при помощи современных информационных
технологий. Также рассмотрены методологический аппарат и ряд аспектов
логистики и логистического менеджмента.
22

Николашин В. М. Основы логистики: учебник для студентов вузов ж.-д.
транспорта / В. М. Николашин, А. С. Синицына ; под. ред. В. М. Николашина. М. : УМЦ по образов. на ж-д транспорте, 2007. – 252 с.
В учебнике рассмотрены современные логистические системы (ЛС)
товародвижения; методологические основы, факторы, предпосылки применения
и принципы логистики, а также систем управления запасами. Подробно
рассмотрены характеристики, свойства ЛС и теоретические принципы
построения их организационных структур; функции стратегического
управления, методы определения оптимальных технико-технологических
нормативов и параметров ЛС. Особое внимание уделено информационной
поддержке принятия оптимальных управленческих решений. Изложены
принципы оптимизации управления цепями поставок товаров, а также
принципы и опыт создания логистических транспортно-распределительных
центров.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей транспортных вузов,
специалистов по логистике, а также для всех тех, кто изучает логистику.

Олійник Я. Б. Міжнародна логістика : навч. посібник / Я. Б. Олійник, І. Г.
Смирнов. - К.: Обрії, 2011. – 540 с.
В навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи логістики, науковопрактичні концепції логістики, історичний аспект міжнародної логістики,
екологічний аспект міжнародної логістики, розвиток логістики в країнах
Європи, Азії та ін.

Організація та проектування логістичних систем : підручник / за ред. М. П.
Денисенка, П. Р. Лековця, Л. І. Михайлової. — К.: ЦУЛ, 2010. - 336 с.
Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління
матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств на основі
застосування сучасних методів проектування логістичних систем. Викладання
матеріалу супроводжується графіками, таблицями, рисунками, контрольними
запитаннями, котрі дають змогу повною мірою врахувати доцільність
використання підприємствами логістичних механізмів в процесі забезпечення
оптимального вирішення завдань заготівельної, виробничої та розподільчої
логістики.
Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, менеджерів
всіх рівнів управління, підприємців, а також усіх хто займається або цікавиться
проблемами логістичної діяльності.
23

Свиридов Ю. В. Логистика в вопросах и ответах / Ю. В. Свиридов. – К. :
Самиздат, 2014. - 70 с.
Книга представлена в виде основных вопросов и ответов по логистике.
Рассмотрены практически все основные темы по логистике: планирование,
логистика на предприятии, информационное обеспечение логистики, запасы,
снабжение, закупки, производство, перевозки, склад, сбыт продукции и многие
другие. Книга ориентирована на менеджеров-логистов, руководителей отдела
логистики, а также всех желающих изучить логистику.

Сербин В.Д. Основы логистики : учеб. пособие / В. Д. Сербин. - Таганрог :
Изд-во ТРТУ, 2004.
В данное учебное пособие вошли вопросы конструирования логистических
систем. В основе конструирования лежат: поставленные цели, логистические
операции, функции и правила. Рассмотрены существующие в настоящее время
наиболее эффективные логистические системы «Канбан» и «МРП». Для
организации работы внутризаводского транспорта (транспортная логистика)
рассмотрен практический метод решения конкретных задач.

Транспортна логістика І. Г. Смирнов Т.В. Косарева …
Смирнов І. Г. Транспортна логістика : навч. посібник для вузів / І. Г. Смирнов, Т.
В. Косарева. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с.
У посібнику розглядаються проблеми і перспективи розвитку транспортної
логістики в Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс, питання: світовий
ринок транспортно-логістичних послуг; логістична стратегія Європейського
Союзу, його транспортні кордони і пан'європейські транспортні зони; інтеграція
України у світову та європейську транспортно-логістичні системи; екологічні
проблеми логістики та її розвиток в Україні; обслуговування споживачів і фірм
автомобільним транспортом. Він буде корисний студентам вищих навчальних
закладів, які вивчають курси «Логістика» і «Транспортна логістика»,
аспірантам, працівникам транспортно-логістичних компаній, науковцям і всім
небайдужим до розвитку української логістики.

Сокур І. М. Транспортна логістика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. /
І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: ЦУЛ, 2009. - 222 с.
У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту,
організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика
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окремих елементів транспортної логістики. Розглядається транспортне
забезпечення зовнішньоекономічних угод, проблеми та перспективи розвитку
транспорту.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів
економічних та управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, слухачів
системи підвищення кваліфікації, а також практичних працівників, які
цікавляться питаннями транспортної логістики.

ДИСЕРТАЦІЇ
ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
В ІНТЕРНЕТІ
У цьому розділі зібрані українські та зарубіжні електронні бібліотеки та
каталоги, що містять дисертації та автореферати дисертацій:
База даних «Автореферати дисертацій» Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій (1998 – 2011 рр.)
Библиотека диссертаций и авторефератов Украины
На даному сайті ви можете знайти всі дисертації України, які вам знадобляться,
якщо ви займаєтеся науковою діяльністю, для підготовки доповідей і для
написання своєї власної роботи, а також для отримання додаткових знань. На
сайті розміщені не тільки дисертаційні роботи, а й автореферати, дисертації
ВАК. В цілому даний сайт є електронною бібліотекою дисертацій. Варто
уточнити, що це список захищених дисертацій, так як робити посилання на
незахищені дисертації, кандидатські або докторські, заборонено.
Диссертации Украины
На сайті надається можливість замовляти наукові роботи (дисертації
кандидатські, докторські), захищені в Україні з 2002 по 2012 роки.
Пропонуються послуги доставки наукових робіт з бібліотек України.
Библиотека диссертаций и авторефератов диссертаций Украины и России
Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ
Електронна бібліотека дисертацій РДБ містить більше 760 000 повних текстів
дисертацій та авторефератів, доступних через інтернет. Для доступу до ресурсів
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ЕБД РДБ створюються віртуальні читальні зали в бібліотеках організацій, в
яких і відбувається перегляд електронних дисертацій та авторефератів
користувачами. Каталог Електронної бібліотеки дисертацій РДБ знаходиться у
вільному доступі для будь-якого користувача мережі Інтернет. Ви успішно
можете знайти цікаву для вас роботу за каталогом на сайті РДБ, а потім у вас є
кілька варіантів: відвідати віртуальні читальні зали, розташовані в бібліотеках і
ВНЗ або віддалено через інтернет.
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
Наукова електронна бібліотека дисертацій та авторефератів disserCat – це
каталог наукових праць в Російському інтернеті. Фонд складає більше 750 тисяч
науково-дослідних робіт (близько 410 тисяч дисертацій і приблизно 340 тисяч
авторефератів). З кожною з них Ви можете ознайомитися безкоштовно, для
більшості дисертаційних досліджень в якості ознайомлення доступні зміст,
вступ і список літератури, для більш глибокого вивчення наукової роботи є
можливість замовити доставку і завантажити документ у форматі PDF і
Microsoft Word (. doc).
Будь-яка дисертація чи автореферат може бути додана самим автором в каталог
з метою безкоштовного розповсюдження його наукової праці. Для цього
створено розділ «Безкоштовні дисертації». Більш докладно про роботу з
електронною бібліотекою читайте в розділах «Правила роботи» і «Допомога».
Библиотека диссертаций и авторефератов DsLib.net
Наукова електронна бібліотека дисертацій та авторефератів DsLib.net в своєму
каталозі налічує близько 800000 російських дисертацій та авторефератів, а
також 1200000 англомовних дисертацій. Користуючись цим сервісом, Вам не
доведеться їхати в дисертаційний зал російської державної бібліотеки РДБ.
Частина дисертацій та авторефератів представлено у відкритому доступі
безкоштовно в розділі «безкоштовні дисертації». На сайті бібліотеки регулярно
оновлюються оголошення про майбутні захисти дисертаційних робіт. Постійно
розширюється список авторів, які готові надати рецензію, відгук на автореферат
та інші наукові роботи.
www.dissland.com — електронний каталог і доставка дисертацій
www.scholar.ru — наукова електронна бібліотека: дисертації, автореферати
та наукові статті
http://dibase.ru — бібліотека авторефератів та тем дисертацій Росії
www.nauka-shop.com/mod/shop — каталог дисертацій (у
випадків надається безкоштовний перегляд Введення дисертації)
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більшості

www.dissertation.com/index.php — Dissertation Publishers & Free Abstract
Database
www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/ — Theses Canada Portal Library
and archives Canada: відкритий ресурс канадських повнотекстових дисертацій
www.ndltd.org — Networked Digital Library of Theses and Dissertations
http://adt.caul.edu.au — Australasian Digital Theses Program
www.dissertations.se — база дисертацій шведських учених (англійською
мовою)

ЖУРНАЛИ
З ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Журнал «Дистрибуция и логистика»
Всеукраинский
информационно-аналитический
журнал,
посвященный
вопросам оптимизации логистических процессов на всех этапах производства,
распределения и сбыта. Опираясь на практические решения ведущих
украинских компаний, анализируя зарубежный опыт построения логистических
и дистрибьюторских систем, журнал «ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА»
рассматривает актуальные вопросы развития украинской логистики в контексте
ее взаимодействия с основными производственными процессами –
планированием, маркетингом, распределением.
Журнал «Логистика и управление»
Журнал публикует профессиональную и достоверную информацию о
логистических технологиях и ноу-хау, логистическом управлении и многом
другом. Все материалы готовят специалисты-практики ведущих российских и
зарубежных компаний, эксперты, разработчики нормативных документов,
чиновники министерств и ведомств, преподаватели российских вузов и учебных
центров, а также зарубежные авторы. Статьи описывают уникальные авторские
идеи, опробованные на практике. В каждом номере «Логистика и управление»:
логистика в событиях и фактах, мировая практика современной логистики,
консультации экспертов, организация распределения, транспортировка,
управление запасами и производственная логистика, прогнозы развития рынка
и стратегическое планирование в логистике, карьера в логистике.
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Журнал «Логистика»
ЖУРНАЛ «ЛОГИСТИКА» освещает актуальные проблемы и опыт
оптимальной
организации,
управления
материальными,
а
также
информационными, финансовыми и сервисными потоками ресурсов.
Журнал "Логистика и управление цепями поставок"
научно-аналитический журнал. Целью журнала «Логистика и управление
цепями поставок» является не только знакомство читателя с передовым опытом
и современными технологиями логистики, но и освещение теоретических и
практических вопросов управления цепями поставок.
Журнал "Транспорт и Логистика”
«Транспорт и Логистика» – всеукраинский ежемесячный полноцветный
журнал. Это одно из немногих в Украине изданий, которое охватывает все
сферы внешнеторгового и транзитного комплекса, организацию оптимальной
логистики в разных сферах экономической деятельности, всю многогранность
вопросов транспортной отрасли страны. Всестороннее освещение
теоретических и практических аспектов по теме транспорта и логистики
постоянно находит свое отражение на страницах издания.
CSCMPs Supply Chain Quarterly - электронный журнал
Обсуждаются вопросы складирования, грузопереработки,
управления цепью поставок, информационных систем.

транспорта,

The Food Logistics
Электронный англоязычный журнал, в котором обсуждаются проблемы
складирования, грузопереработки, транспорта, управления цепью поставок,
информационных систем, промышленности.

Транспортные научные журналы
Обзор международных научных журналов для публикации
использования в исследованиях, обзора литературы и ссылок.
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статей,

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

Англо-русский толковый словарь логистических терминов
Короткий термінологічний словник - Основи логістики ...
Основи логістики - Дудар Т.Г.-Короткий термінологічний ...
LogLink / Терминологический словарь по логистике
Словарь логистических терминов - Transportal.by
Англо-русский словарь по логистике (Eng-Rus) - Все ...
Словарь терминов логистики — Logistic-Info
Словарь логистических терминов
Англо-русский словарь терминов по грузоперевозкам …
Транспорт и логистика - словарь терминов - Puchkov.net
Железная дорога в Универсальной научно-популярной онлайн-энциклопедии
«Кругосвет» (рус.)
Технический железнодорожный словарь онлайн (рус.)
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Тренинги, семинары, учебные курсы по транспортной логистике
http://www.training.com.ua/action/open/theme/58

Выставки. Логистические услуги в Украине
http://expoua.all.biz/logisticheskie-uslugi-rub590
Календарь выставок, логистические услуги на 2015 г.

ТрансУкраина - МедиаКомпас – logo
http://smc.odessa.ua/index.php/RU/vystavki/transukraina
20–21 октября 2015 года в городе Одессе, на территории концертновыставочного комплекса морского вокзала, в рамках Международного
Черноморского Транспортного Форума пройдут: международная выставка по
транспорту
и
логистике
«ТрансУкраина
2015»,
международная
специализированная выставка «ТрансРэйл Украина 2015».
«Logistics-GR» - авторский проект в сфере логистики
http://www.logistics-gr.com
Украинско-русско-английский проект - проект интеграции теории и практики
логистики и транспорта. Представлены новостной блок, проекты, справочные,
учебные материалы, публикации, каталог сайтов, связанных с вопросами
логистики (транспорт, склад, образование, консалтинг и др.), клуб
"Логистический мир", форум по логистике, а также партнерский раздел (сайты
различных тематик).

LogistClub - Форум логистов
http://www.logistclub.com.ua/index.php?...
Место встречи логистов для обмена опытом, получения новой информации,
расширения круга знакомств и подбора персонала, поиска работы.
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