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ВСТУП
Транспортна логістика — це частина логістичної науки, спрямована на
управління перевезеннями, постачанням та доставкою товарів та компонентів.
Саме вона відповідає за стабільне функціонування транспорту як галузі, що
виступає з'єднувальною ланкою між усіма іншими галузями. Тож, транспортна
логістика є однією з важливих складових розвитку господарства будь-якої
держави.
Логістика особливо важлива для України, де міжнародна торгівля складає
значну частину ВВП. Розташування України на перетині магістральних
транспортних шляхів з Європи до Азії та від скандинавських держав до регіону
Середземномор'я створює унікальні можливості для розвитку послуг у сфері
транзиту. Розвиток транспортного сектора України є також невід'ємною частиною
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА). Ефективна логістика важлива як
для міжнародної торгівлі, так і для внутрішнього ринку, щоб доступні, безпечні та
надійні транспортні та інші логістичні послуги могли допомогти українській
економіці розвиватися стабільно.
Транспортна логістика в Україні має свої особливості і труднощі, коли вкрай
необхідна допомога фахівця. Від професіоналізму логіста залежить успішність
діяльності компанії. Результатом роботи логіста є вчасно доставлена продукція з
мінімальними витратами на її переміщення. Тому професія логіста відповідальна,
затребувана й перспективна.
Мета даного вебліографічного покажчика — надати інформацію про різні
інформаційні інтернет-ресурси відкритого доступу в галузі транспортної логістики
автомобільного та залізничного транспорту, що стануть у нагоді під час навчання і
фахової підготовки майбутніх логістів.
Покажчик систематизовано за наступними розділами:
 законодавчі акти, що регулюють логістичну діяльність автомобільного та
залізничного транспорту в Україні,
 законодавче регулювання безпеки руху на транспорті,
 інтернет–портали, інтернет-проєкти,
 інтернет–сервіси,
 навчальна література,
 дисертації та автореферати дисертацій в Інтернеті,
 наукові фахові видання,
 журнали з транспорту та логістики,
 термінологічні словники з логістики,
 корисна інформація.
Пропоновані у виданні ресурси не претендують на вичерпність.
Період звернень до джерел за посиланнями – вересень-жовтень 2021 року.
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ,
ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція станом на
06.10.2021 [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов.
Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Господарсько-процесуальний кодекс України від 16.01.2003 р., редакція станом
на 05.08.2021 [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов.
Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1798-12
Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI : чинна редакція 21. 07. 2021
[Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України.
– Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и
багажа. Женева, 1973 г. (КАПП) [Електронний ресурс] // Treaty Series. Volume
1774.- New York, 2000. – Режим доступу:
https://unece.org/DAM/trans/conventn/cmr_r.pdf
Про автомобільний транспорт : Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2344-III,
редакція від 02.10.2021 [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт
Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
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Про Державну спеціальну службу транспорту : Закон України № 114 о-15 від
05. 02. 2004 р., редакція від 03.07.2020 [Електронний ресурс] // Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1449-15

Про залізничний транспорт : Закон України від 04. 07.1996 р. № 273/96-ВР,
редакція від 16.10.2020 [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт
Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр#Text
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 959-XII,
поточна редакція від 01.08.2021 [Електронний ресурс] // Законодавство України :
веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 06. 04. 2000 р.
№ 1644-ІІІ, редакція від 16.10.2020 [Електронний ресурс] // Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1644-14

Про приєднання України до Протоколу до Конвенції про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ): Закон України від 16.10.2012
№ 5438-V [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов.
Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5438-17

Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення
(КОТІФ) [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.2003 № 943-IV //
Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані.–
Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-15#Text
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Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] : Закон України від
16.09.2014 № 1678-VII // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради
України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text.

Про транзит вантажів: Закон України 1172-XIV, поточна редакція від 13.02.2020
[Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України.
– Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14

Про транспорт: Закон України від 10. 11. 1994 р. № 232/94-ВР, редакція від
16.10.2020 [Електронний ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов.
Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр
Про транспортно-експедиторську діяльність : Закон України від 01. 07. 2004 р.
№ 1955-ІУ, редакція від 03.08.2012 [Електронний ресурс] // Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1955-15
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період :
Закон України від 20.10.1998 № 194-XIV, редакція від 23.04.2021 [Електронний
ресурс] // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон.
текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/194-14#Text
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Концепція реформування транспортного сектору економіки : затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2000 р. [Електронний ресурс] //
Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст.
дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030
року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.,
редакція від 07.04.2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text
Про створення в Україні транспортних коридорів та входження їх до
міжнародної транспортної системи : Постанова Кабінету Міністрів України від
30. 10. 1996 р. № 1324, редакція від 11.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-96-%D0%BF

Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України : Наказ Міністерства транспорту та
зв'язку України від 27.12.2006 № 1196, редакція від 09.04.2019 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-07

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом
України : Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363,
редакція від 12.07.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /z0128-98
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 1951 г.: с
изменениями и дополнениями на 1 июля 2021 г. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:

https://ips.ligazakon.net/document/mu51001u?ed=1951_11_01
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Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом : Постанова Кабінету Міністрів
України від 1 березня 2010 р. N 193 [Електронний ресурс] / Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2010-п#Text.

Про схвалення Концепції Державної програми реформування залізничного
транспорту постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651-р
[Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. –
Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-2006-р#Text.

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р.
про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради
96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви
2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення
платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію
безпеки (Директива про безпеку на залізницях) [Електронний ресурс] /
Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. — Електрон. текст.
дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_953#top

Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008
року про оперативну сумісність/ інтероперабельність залізничних систем у межах
Співтовариства (Оновлена) [Електронний ресурс] // ДП «ДОСЗТ» [офіц. вебсайт]. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу:
http://doszt.gov.ua/content/media/Direktiva-57-UA.pdf
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Директива Ради 91/440/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 липня 1991
року Про розвиток залізниць Співтовариства [Електронний ресурс] / Мін-во
юстиції : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу :
https://minjust.gov.ua/m/str_45893

Директива (ЄС) 2016/797 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016
року про інтероперабельність залізничної системи в рамках Європейського
Союзу [Електронний ресурс] // ДП «ДОСЗТ» [офіц. веб-сайт]. – Електрон. текст.
дані. – Режим доступу:

http://doszt.gov.ua/content/media/Direktiva-797-UA.pdf

Commission Regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical
specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail
system in the European Union Text with EEA relevance [Electronic resource] //
Publications Office of the EU : site. – Electron. text. data. – Regime of access :
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/add2729f-81c8-11e4-89f701aa75ed71a1

Directive 2004/50/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 29 April
2004 amending Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the transEuropean high-speed rail system and Directive 2001/16/EC of the European Parliament
and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail
system [Electronic resource] // Publications Office of the EU : site. – Electron. text.
data. – Regime of access :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0050

Регламентуючи акти Європейського Парламенту Та Ради у транспортній галузі
[Електронний ресурс] / Мін-во юстиції : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. –
Режим доступу :

https://minjust.gov.ua/m/str_45893
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ТРАНСПОРТІ
Про дорожній рух : Закон України від 16.07.1993 № 3353- XII, поточна редакція
від 13.06.2021 [Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов.
Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті (затв.
Постановою КМУ від 4.03.1997 р. № 204) [Електронний ресурс] / Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/204-97-п

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
транспортних засобів (затв. Постановою КМУ від 6.04 1998 р. №456)
[Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради
України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/456-98-п
Про

затвердження

Технічного

регламенту

безпеки

рухомого

складу

залізничного транспорту : постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 р. № 1194 [Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт
Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1194-2015-п#Text
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній
адміністрації залізничного транспорту України (затв. Наказом Міністерства
інфраструктури України 01.04.2011 №27) [Електронний ресурс] / Законодавство
України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0729-11
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Про вдосконалення Системи управління безпекою на транспорті : Наказ
Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.04 2008 р. N 483 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN37322.html

Про внесення змін у додаток до Правил перевезення вантажів у вагонах
відкритого типу : Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.08.2021
№ 428, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2021 № 1345/36967
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.uz.gov.ua/files/file/cargo_transportation/rules_cargo/7433743.tif

Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки руху на
автомобільному

транспорті

на

2016-2018

інфраструктури України від 18.03.2016

роки

:

Наказ

Міністерства

№ 112 [Електронний ресурс] /

Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон. текст.
дані. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0112733-16#Text

Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті : Наказ
Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.12.2009 № 1322 [Електронний
ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. – Електрон.
текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0230-10#Text

Про

Систему

управління

безпекою транспорту : Наказ

Міністерства

транспорту України від 11.03.2003 р. №185 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN5865.html
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Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху
на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – міністерство - підприємство) :
Наказ Міністерства транспорту України від 12.11.2003 № v0877361-03
[Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради
України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://ua-info.biz/legal/basexe/ua-ampftr/index.htm

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують
міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) ) від 07.09.2005 № 994_016
[Електронний ресурс] / Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України. –
Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_016#Text

Директива (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 з
безпеки на залізничному транспорті [Електронний ресурс] // ДП «ДОСЗТ» [офіц.
веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://doszt.gov.ua/content/media/Direktiva-798-UA.pdf
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ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИ, ІНТЕРНЕТ-ПРОЄКТИ
В розділі надано інформацію про портали та інтернет-проєкти України і
зарубіжжя, що 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 економічного розвитку і торгівлі 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.

Logistics in Ukraine
https://logistics-ukraine.com/
«Логістика в Україні: новини, аналітика, дослідження» — незалежний
інформаційно-аналітичний проєкт про події в сегменті транспортно-логістичних
послуг. Ключові напрямки – огляд новин законодавства та подій галузі,
проведення інтерв’ю з фахівцями транспортно-логістичного ринку, публікація
новин компаній, підготовка авторських матеріалів на транспортно-логістичну
тематику, проведення власних незалежних досліджень в сегментах транспортнологістичного сектору України, допомога науковій спільноті у зборі інформації
для їх досліджень, редагуванні та оформленні фінальних результатів. Підтримка
і огляд заходів з логістики (публікація анонсів і пост-релізів), складання
інфографіки з відкритих і власних джерел.
Портал Lardi-Trans
https://lardi-trans.com
«Ларді-Транс» є зареєстрованою торговельною маркою на території України,
Росії, США, послугами якої користуються на теріторії більшості країн Європи.
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Проект є багатофункціональним робочим майданчиком для багатьох
транспортних фірм Європи. Основна мета проєкту полягає у налагодженні
комунікації між різними учасниками ринку вантажних перевезень, так чи інакше
залучених до цієї сфери.

Logist.FM
https://logist.fm
Інформаційно-аналітичний ресурс, присвячений питанням оптимізації ланцюгів
поставок, організації перевезення всіма видами транспорту, митному
оформленню, управлінню запасами, складській обробці, складському
обладнанню, продажам через різні канали збуту (В2В, дистрибуція, роздрібна
торгівля, e-commerce) , автоматизації всіх перерахованих процесів.

Складской портал Украины
http://terazus.com/
Все о рынке складского оборудования в Украине. Информационный складской
портал: новости складского оборудования, пресс-релизы, статьи и обзоры.
Асоціація «Український логістичний альянс»
http://ula-online.org/
Сайт української логістичної асоціації, місія та цілі якої – сформувати
конкурентоспроможне професійне співтовариство українських виробників
логістичних послуг, сприяти інтеграції українського логістичного ринку до
міжнародних логістичних ринків, системно розвивати і вдосконалювати
нормативно-правову базу здійснення в Україні логістичної діяльності,
лобіювати законні інтереси українського логістичного бізнесу, забезпечувати
компетентне і системне навчання українських логістів.

Європейська спілка транспортників України
www.estu.com.ua
Сайт асоціації «Європейська спілка транспортників України» – професійної
асоціації транспортних підприємств України. Стратегічним напрямком
діяльності асоціації є всебічне сприяння інтеграції 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
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транспортних коридорів відповідно до світових стандартів при комплексному
обслуговуванні міжнародних перевезень.

https://www.eurologport.eu
Міжнародний логістичний портал European Logistics Portal (ELP) – це мережа
логістичних порталів, що базуються в Чехії, Словацькій Республіці, Польщі,
Угорщині та інших країнах. Завдяки взаємообміну інформацією та рекламним
можливостям по всій Європі ELP забезпечує унікальну синергію тим, хто веде
бізнес або працює будь-яким чином у логістиці, транспорті та інших суміжних
сферах. Публікуєються поточні новини з логістики та транспорту з перекриттям
політичних та економічних питань, пов’язаних із транспортом та логістикою.

eLogistika.info
www.elogistika.info
Чеський інформаційний портал логістики eLogistika.info заснований з метою
надання інформації та передачі всього нового, на що впливає і формує світ
товарів і логістики. Він став онлайн-джерелом якісної інформації зі світу
сучасної логістики. Портал eLogistika.info є професійним інформаційним носієм,
який читають професіонали у сфері контрактної логістики, але все частіше й
спеціалісти з логістики виробничих і торгових компаній, які самостійно
вирішують логістику або купують її.

European Logistics Portal
https://www.elalog.eu/european-logistics-portal
Європейський логістичний портал. Кінцевою метою проекту Euro Logsitics
Portal є забезпечення єдиної точки доступу до логістичного ринку ЦСЄ для
аутсайдерів та підтримка спільної діяльності, що виконується на окремих
національних ринках на виході з регіону.

Panama Logistics Web Portal
https://logistics.gatech.pa
Портал полегшує доступ до широкого та централізованого сховища інформації
про торговельну та логістичну діяльність Панами, дає можливість
вантажовідправникам і постачальникам логістичних послуг оптимізувати
існуючу цінність логістичної платформи та розширити свої виробничі
потужності. Ця платформа охоплює всі основні панамські логістичні активи, як
14

канали, морські порти, аеропорти, дороги, спеціальні економічні зони та вільні
зони, а також широкий спектр логістичних послуг.
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне
https://logistics.ru
Отраслевой портал, информационно-поисковая система которого включает
уникальный каталог Интернет-ресурсов по транспорту. Портал состоит из
набора полнофункциональных сайтов различного назначения. Компании
получили возможность открыть свои представительства на портале.
Отличительной чертой является интеграция самых разнообразных сервисов по
транспортной логистике. Разделы портала: логистика и управление цепями
поставок, практика внедрения автоматизированных систем управления складом,
особенности грузоперевозок и др.

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.
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, рассчитан на 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/
Професійний безкоштовний веб-портал, де представлена інформація щодо
методології та для вирішення проблем логістики та ланцюга поставок.
Надаються стандартні документи та робочі інструменти, безкоштовні
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інструменти : перекладач, калькулятор відстані, перетворювачі розмірів і
температури, карта світового часу...
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.

@ Supply Chain Management
http://at-scm.com/
Інформаційний портал, тематика - складування, вантажопереробка транспорт,
керування ланцюгом поставок, інформаційні системи, навчання, сертифікація.

Supply Chain Digest
http://www.scdigest.com/
Інформаційний логістичний портал

Lobanov logist
http://www.lobanov-logist.ru/
Информационный портал по логистике

Transportal
https://www.transportal.by
Первый транспортно-логистический портал Беларуси. Законодательство и
страны, контактные данные министерств, ассоциаций, «Расчет стоимости
грузоперевозки», рубрика «Ответ-вопрос», и многое другое.

INFOTRANS
https://infotrans.by
Белорусский новостной транспортно-логистический портал, цель которого –
формирование
качественного
информационного
медиа-ресурса
по
международным перевозкам и логистике.рассчитан на русскоязычную
аудиторию стран СНГ, Балтии. Публикуется новостной контент, связанный с
развитием международных перевозок и логистики в Республике Беларусь,
соседних странах, а также международные новости, связанные с глобальными
цепочками поставок в/из стран СНГ, Балтии, Ближнего Востока и Китая.
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ІНТЕРНЕТ–СЕРВІСИ
Транспортний портал електронних послуг
https://e-transport.gov.ua
Це електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одній розумній
системі.

Calculino
http://calculino.info
Інтернет сервіс цифрових логістичних рішень у Східній Європі. Сервіс
орієнтований на постійне розширення не тільки географії та цільової аудиторії
своєї діяльності, а й у виробництві послуг.

Web-сервис «Департамент логистики»
http://www.armatel.com.ua/solutions/logdep/
Хмарний сервіс для бізнесу, який допомагає суттєво скоротити транспортні
витрати за рахунок використання математичних алгоритмів для формування
маршрутів, завантаження кузова та розподілу замовлень по транспортних
засобах. Online-консультант.

Armatel GPS
http://www.armatel.com.ua
GPS моніторинг транспорту – це безперервне стеження за автомобілями
підприємства. Система GPS моніторингу транспорту дозволяє здійснювати GPS
стеження в режимі реального часу. GPS моніторинг транспорту
використовується для вирішення завдань транспортної логістики у системах
керування перевезеннями та автоматизованих системах керування автопарком.
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Логістика: практика управління
https://partnertrade.org/logistics/
Міжнародний сервіс-портал з питань логістики, онлайн консультації з питань
логістики.

KLG Europe (Kuijken Logistics Group)
www.klgeurope.com
Міжнародний сервіс-портал електронної логістики.

TopLogistic
http://www.toplogistic.ru
Інтернет сервіс, простий у засвоєнні, зручний та ефективний на практиці
інструмент допомоги логістам, один із перспективних інструментів
транспортної логістики. Електронні карти, обладнання та програмне
забезпечення для автоматизації транспортної логістики та моніторингу
транспорту.

ANT-Logistics
http://www.ant-logistics.com.ua/main.html
Хмарна система управління транспортом, яку можна налаштувати під будь-який
бізнес.

Logistics Portal Pro
https://www.logisticsportalpro.com
Logistics Portal ProTM — це уніфіковане програмне забезпечення для управління
глобальним ланцюгом поставок, спеціально розроблене для індустрії логістики,
яке містить різноманітні ефективні та економічні елементи, такі як керування
контактами, ціноутворення, пропозиції, бронювання, система керування
документацією та багато іншого, що потрібно для максимальної ефективності та
мінімізації. час і гроші, витрачені на управління логістикою

OptiPlat Fleet
http://optiplat.ru/fleet/
Ефективна та проста у використанні система управління транспортною
логістикою та планування маршрутів через Інтернет.
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НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 Вантажні перевезення. Управління вантажною і комерційною роботою
[Електронний ресурс] : підручник: у 2 ч. Ч.1 / С. В. Панченко, А. О.
Каграманян, В. С. Блиндюк [та ін.]. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 476 с. –
Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2399
 Вантажні перевезення. Управління вантажною і комерційною роботою
[Електронний ресурс] : підручник: у 2 ч., Ч.2 / С. В. Панченко,
А. О. Каграманян, В. С. Блиндюк [та ін.] – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 462 с. –
Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2400
 Горяїнов О. М. Логістика [Електронний ресурс]: конспект лекцій / О. М.
Горяїнов. - Харків : ХНАМГ. 2009. – 106 с. – Режим доступу:
https://www.twirpx.com/file/376448/
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посібник / Т. Г.Дудар, Р. В. Волошин. – 202 с. – Режим доступу:
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р%20волошин.pdf
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ДИСЕРТАЦІЇ
ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
В ІНТЕРНЕТІ
У цьому розділі зібрані українські та зарубіжні електронні бібліотеки та
каталоги, що містять дисертації та автореферати дисертацій:
 Автореферати дисертацій - розширений (тематичний) пошук
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.
 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
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
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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.
 Scholar.ru — наукова електронна бібліотека: дисертації, автореферати та
наукові статті
 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
 www.dissertations.se — база дисертацій шведських учених (англійською
мовою)
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НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ
НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

 Automobile Transport
Автомобільний транспорт
Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
ISSN 2219-8342 (print), ISSN 2309-981Х (online)
Збірник заснований у 1998 р. і присвячений вирішенню проблем удосконалення
та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення
наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених у галузі
експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних
двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.
Періодичність - 2 рази на рік.
Мови видання - українська, англійська
 Автошляховик України
Avtoshliakhovyk Ukrayiny
Співзасновники:
Національний
транспортний
університет,
Державне
підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний
інститут” та Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П. Шульгіна”.
Видається з 1960 року.
ISSN 0365-8392
Науково-виробничий
журнал,
авторитетне
видання
серед
фахівців
автомобільного транспорту та дорожнього господарства, видається з 1960 року.
На сторінках журналу друкуються матеріали про сучасні технології, наукові
дослідження, правові й нормативні документи у сфері автотранспорту та
дорожнього будівництва, матеріали про проектування, будівництво
автомобільних доріг, спецтехніку тощо.
Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються
при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний
транспорт” і “Автомобільні дороги”.
Журнал розповсюджується в усіх регіонах України за передплатою.
Мови видання: українська, російська, англійська
DOI: https://doi.org/10.33868/0365-8392

25

 Bulletin of Mechanical Engineering and Transport
Вісник машинобудування та транспорту
Заснований у січні 2015р.
ISSN 2415-3486 (Print), ISSN 2413-4503 (Online).
Серед напрямків, за якими у «Віснику машинобудування та транспорту»
публікуються наукові статті, напрямки «Транспорт та транспортні технології»,
«Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих
металоконструкцій підйомних транспортних машин», «Безпека експлуатації
машин та механізмів».
Періодичність публікації – 2 рази на рік.
DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1
 Вісник Львівської політехніки, серія «Логістика»
ISSN 0321-0499
Тематика публікацій:
Сучасна теорія логістики та маркетингу, їх адаптація до функціонування
внутрішнього ринку,
презентація маркетингу і управління логістикою методів,
механізми формування та проектування логістичних систем,
аналіз практичного міжнародного досвіду в області інтеграції логістики і
маркетингу.
Виходить два рази на рік.
 Railway Transport of Ukraine
Залізничний транспорт України
Засновник видання: Державна адміністрація залізничного транспорту України,
правонаступником якої є акціонерне товариство «Українська залізниця» (АТ
«Укрзалізниця»).
Видається з травня 1996 року.
ISSN 2311-4061.
Науково-практичний журнал.
 Collection of scientific works of the Ukrainian state university of railway
transport
Збірник наукових праць Українського державного університету
залізничного транспорту
ISSN 1994-7852 (print), ISSN 2413-3795 (online)
У збірнику представлені матеріали та результати наукових досліджень
науковців і спеціалістів залізничного транспорту, науково-дослідних установ і
галузей промисловості щодо актуальних завдань і проблем експлуатації та
обслуговування залізниць, рухомого складу та тягового господарства,
транспортного будівництва та залізничної колії, автоматики та зв’язку.
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 Transport systems and technologies
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та
технологій. Серія «Транспортні системи і технології»
Заснований у 1998 р.
ISSN 2617-9040 (Print), ISSN 2617-9059 (Online).
Тематика публікацій: висвітлення питань наукових досліджень з питань
транспортної інфраструктури та рухомого складу, технології та організації
транспортних процесів, інформаційних та комп’ютерних технологій на
транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, екологічної
безпеки на транспорті.
 Proceedings of Dnipro National University of Railway Transport named
after Academician V. Lazaryan «Transport systems and transportation
technologies»
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
«Транспортні системи та технології перевезень»
Рік заснування: 2011.
ISSN: 2222-419Х (Print), ISSN: 2313-8688 (Online).
Висвітлюються результати наукових досліджень у сфері формування та
забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу,
розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій
експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту.
 Information and control systems at railway transport
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
Рік заснування: 1996.
ISSN: 1681-4886 (Print), ISSN: 2413-3833 (Online).
Науково-технічний
журнал.
Тематична
спрямованість
журналу
«Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті».

–

 The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical
Journal
Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного
університету»
ISSN 2523-496X (Online), ISSN 2308-6645 (Print)
Заснований у 1997 р.
Публікуються матеріали, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх
видів транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та
підготовку фахівців даного напрямку.
Мова видання: українська, російська, англійська, польська.
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 Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National
University of Railway Transport
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна
Рік заснування: 2003.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online).
Висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого
складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем
на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних
досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу
управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств
транспорту та транспортного будівництва.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
 Hoisting and transport equipment
Підйомно-транспортна техніка
Засновник: Одеський національний політехнічний університет, Підйомнотранспортна академія наук України.
Заснований у 2001 р.
ISSN 2311-0368 (Print), ISSN 2409-1049 (Online).
 Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті
ІSSN 2313-5425 (Print).
Серед інших в матеріалах наукового журналу висвітлюються результати
наукових досліджень та науково-дослідних розробок в галузі автомобільного
транспорту, транспортних систем і транспортних технологій на автомобільному
транспорті.
Мова повного тексту: українська, англійська, російська, польська.
DOI: https://doi.org/10.36910/automash.v1i16
 Транспортні технології
Засновник: Національний університет «Львівська політехніка».
Заснований у 2020 р.
ISSN: 2708-2199 (Print), 2709-5223 (Online)
Метою наукового видання є висвітлення актуальних проблем та науковоприкладних задач, які існують у різних галузях транспорту та напрямків їх
розв’язання.
Періодичність видання двічі на рік.
Мова: англійська.
DOI: 10.23939/tt
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ЗАРУБІЖНІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ
 Analytic Methods in Accident Research
Всі елементи транспортної безпеки, безпека будівництва
 Transportation Research Part C: Emerging Technologies
Транспорт, нові технології
 Vehicular Communications
Автотранспортні комунікації. Бездротовий зв’язок
 Logistics and Transport (Logistyka i transport)
«Логістика та транспорт» — науковий журнал (ISSN 1734-2015) з понад 10річною традицією. Він містить матеріали, які є результатом досліджень,
проведених вченими з Польщі та з-за кордону. З метою розширення кількості
читачів з 2009 року журнал видається англійською мовою.
Журнал виходить 4 рази на рік.

ЖУРНАЛИ
З ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ

 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.
 Рухомий склад
Починаючи з 01.01.2021 р. журнали «Локомотив-інформ» та «Вагонний парк»
об'єднані та видаються під назвою «Міжнародний інформаційний науковотехнічний журнал «Рухомий склад»».
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 Транспорт і Логістика
«Транспорт та Логістика» – всеукраїнський щомісячний повнокольоровий журнал.
Це одне з небагатьох в Україні видань, яке охоплює усі сфери
зовнішньоторговельного та транзитного комплексу, організацію оптимальної
логістики у різних сферах економічної діяльності, усю багатогранність питань
транспортної галузі країни. Всебічне висвітлення теоретичних та практичних
аспектів на тему транспорту та логістики постійно знаходить своє відображення на
сторінках видання.
 Українські залізниці
Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці» покликаний
стати корпоративним виданням Укрзалізниці. Його основною метою є
підвищення корпоративного іміджу кожної із залізниць України, підвищення
конкурентоспроможності Укрзалізниці, її репутації та стабільності.
Журнал є спеціалізованим виданням, призначеним для керівників, фахівців і
технічного персоналу залізниці.
Тематика журналу спрямована на висвітлення всієї гами ділових, економікоправових, соціальних, культурних та інших напрямів діяльності в сфері
залізничного транспорту та повне і об'єктивне відображення на його сторінках
позиції не тільки Укрзалізниці, а й усіх учасників транспортного ринку.
 Логистика и управление цепями поставок
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 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.
 Логистика
Журнал «Логистика» освещает актуальные проблемы и опыт оптимальной
организации, управления материальными, а также информационными,
финансовыми и сервисными потоками ресурсов.
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 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.
 Логистика сегодня
Журнал издается с 2004 года.
Основные темы журнала – логистический менеджмент, логистический подход к
управлению запасами, транспортно-распределительной системе, оптимизация
запасов, информационные технологии в логистике, оптимизация маршрутов в
цепях поставки товаров, выбор поставщика логистических услуг,
позиционирование складов в транспортно-логистической сети и др.
 CSCMPs Supply Chain Quarterly - електронний 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.
 Logistics Manager
Logistics Manager — це провідний щомісячний журнал для менеджерів, які
відповідають за ланцюжок поставок найбільших промислових, роздрібних і
комерційних організацій Великобританії.
 Logistics Management
Електронний жкрнал, галузеве видання для професіоналів у галузі логістики.
 Logistic FOCUS
Професійний логістичний журнал Logistic FOCUS являє собою вичерпне джерело
інформації із середовища словацької, європейської та світової логістики. Розділи
присвячені окремим відділам логістики, які пропонують актуальну інформацію зі
світу зберігання, обробки, складання, пакування, транспортування, розподілу та
інших сфер, таких як зворотна логістика, екологічні аспекти логістичних
процесів, логістична безпека тощо.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ З ЛОГІСТИКИ

 Англо-русский толковый словарь логистических терминов
 Англо-русский словарь по логистике (Eng-Rus)
 LOGISTICS перевод. Англо-украинский бизнес словарь
 Короткий термінологічний словник - Основи логістики ...
 Короткий термінологічний словник / Дудар Т.Г. // Основи логістики
 Логістика – короткий online словник логістичних термінів
 LogLink / Терминологический словарь по логистике
 Термінологічний словник / Горяїнов О.М. // Теорія і практика
дисципліни Логістика (для менеджерів)
 Технический железнодорожный словарь онлайн (рус.)
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Програма Європейського Союзу для України «Підтримка
Інтеграції України до Транс’європейської Транспортної Мережі
ТЄМ-Т»
Проект партнерства між Європейським Союзом та Урядом України.
Група експертів Проекту ТЄМ-Т тісно співпрацює з Міністерством
інфраструктури України. По конкретним темам, таким як безпека
дорожнього руху, Проект також співпрацює з Міністерством
внутрішніх справ України.
http://ten-t.org.ua
«Logistics-GR» - авторский проект в сфере логистики
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).
http://www.logistics-gr.com
Асоціація «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в
Україні «УКРЗОВНІШТРАНС»
Асоціація «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в
Україні «УКРЗОВНІШТРАНС» є добровільним об’єднанням
юридичних осіб-учасників Асоціації , що діють у сфері вантажних та
пасажирських перевезень всіма видами транспорту, експедирування,
логістики, інфраструктури, туризму, митних та супутніх послуг, що
надаються учасниками ланцюга постачання для постійної координації
їх господарської діяльності, а також захисту їх прав і свобод,
проведення досліджень, задоволення професійних, суспільних,
зокрема економічних, соціальних, наукових, просвітницьких,
культурних, екологічних та інших інтересів.
http://atfl.org.ua/ua
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LogistClub - Форум логістів
Місце зустрічі логістів для обміну досвідом, отримання нової
інформації, розширення кола знайомств та підбору персоналу, пошуку
роботи.
http://www.logistclub.com.ua/index.php

Olan-trans
Сайт транспортно-інформаційної системи. Каталог вантажів і
транспорту: автоперевезення, вантажоперевезення. Транспортна
система, заявки користувачів, транспортні новини. Пошук вантажу і
транспорту в усі напрямки. Розсилка і самостійна публікація
пропозицій по вантажах і транспорту.
http://www.olantrans.kiev.ua

Тренінги, семінари, навчальні курси з транспортної логістики
https://www.training.com.ua/action/open/theme/58

Особливості англійської для логістів
https://yappi.com.ua/ua/posts/read/osobennosti-anglijskogo-dlya-logistov

Английский для логистики. English for logistics
https://www.activeenglish.ru/vocabulary/english-for-logistics/

Materials Handling Middle East 2021
Міжнародна виставка Materials Handling Middle East 2021 управління
вантажопотоками та інтралогістикою в Дубаї, ОАЕ
https://worldexpo.pro/materials-handling-middle-east

TransLogistica Poland 2021
Міжнародна виставка TransLogistica Poland 2021 транспорту та
логістики у Варшаві, Польща
https://worldexpo.pro/translogistica-poland
Transport and Logistics 2021
Міжнародна виставка транспорту та логістики у Брно, Чехія
https://worldexpo.pro/transport-and-logistics
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Logitrans Istanbul 2021
Міжнародна виставка Logitrans Istanbul 2021 транспорту та логістиці
у Стамбулі, Туреччина
https://worldexpo.pro/logitrans-istanbul

TransporterTage Berlin 2021
Виставка TransporterTage Berlin 2021 автотранспорту та логістики у
Берліні, Німеччина
https://worldexpo.pro/transportertage-berlin

Logistic Summit & Expo 2021
Міжнародна виставка та конференція Logistic Summit & Expo 2021
логістики у Мехіко, Мексика
https://worldexpo.pro/logistic-summit-expo
ТрансУкраїна 2022
Міжнародна виставка ТрансУкраина 2022 транспорту та логістики,
Одеса, Україна
https://worldexpo.pro/transukraina

Logistics & Transport Management 2022
Міжнародна конференція Logistics & Transport Management 2022 з
логістики та транспортного управління в Дубаї, ОАЕ
https://worldexpo.pro/logistics-transport-management

LogiMAT 2022
Міжнародна виставка LogiMAT 2022 логістики у Штутгарті,
Німеччина
https://worldexpo.pro/logimat

Logistics Equipment and Technology Exhibition 2022
Міжнародна виставка LET 2022 логістичного обладнання та
технологій у Гуанчжоу, Китай
https://worldexpo.pro/logistics-equipment-and-technology-exhibition
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Modernlog 2022
Міжнародна виставка Modernlog 2022 виробничої логістики у
Познані, Польща
https://worldexpo.pro/modernlog

CeMAT Australia 2022
Міжнародна виставка CeMAT Australia 2022 транспортної логістики
у Мельбурні, Австралія
https://worldexpo.pro/cemat-australia
Белорусская транспортная неделя / Belarusian transport week 2022
Международная выставка Белорусская транспортная неделя /
Belarusian transport week 2022 транспортной инфраструктуры и
логистической системы в Минске, Беларусь
https://worldexpo.pro/beloruss-transport-nedelya-belarusian-transport-week

Logistik & Transport 2022
Міжнародна виставка Logistik & Transport 2022 логістики та
транспорту у Гетеборзі, Швеція
https://worldexpo.pro/logistik-transport

ProMat 2023
Міжнародна виставка ProMat 2023 транспорту та логістики у Чикаго,
США
https://worldexpo.pro/promat

Transport logistic 2023
Міжнародна виставка Transport logistic 2023 транспорту та логістики
у Мюнхені, Німеччина
https://worldexpo.pro/transport-logistic

Укладачі: Клименко Н.С., Савельєва В.В.
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