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ВСТУП 

 

Програмні результати підготовки магістра з системного аналізу визначені в 

стандарті вищої освіти за спеціальністю 124 Системний аналіз.  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «НГУ» [2.1] здійснено 

розподіл програмних результатів навчання за організаційними формами освітнього 

процесу. До дисципліни «Основи логістики» віднесені такі фахові компетенції:  

ФК1 – Здатність розробляти та аналізувати математичні моделі природних, 

техногенних, економічних і соціальних об’єктів та процесів; 

ФК10 – Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при 

вирішення задачах системного аналізу; 

Під час вивчення дисципліни магістр має опанувати такі професійні результати 

навчання: 

ПРН1 – Знати та уміти застосовувати на практиці методи системного аналізу, 

методи математичного та інформаційного моделювання для побудови та дослідження 

моделей об’єктів і процесів інформатизації; 

ПРН 2 – Знати методи розкриття невизначеностей в задачах системного 

аналізу, уміти розкривати ситуаційні невизначеності, та невизначеності в задачах 

взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності тощо; 

ПРН 4 – Знати та уміти застосовувати міри ризику, їх оцінювати та 

використовувати при аналізі багатофакторних ризиків виникнення аварій і катастроф. 

ПРН 6 – Знати та уміти застосовувати методи еволюційного моделювання та 

генетичні методи оптимізації, методи індуктивного моделювання та математичний 

апарат нечіткої логіки, нейронних мереж, теорії ігор та розподіленого штучного 

інтелекту, тощо. 

ПРН 7 – Вміти розробляти експертні та рекомендаційні системи в умовах слабо 

структурованих даних різної природи. 

ПРН 8 – Знати та уміти ідентифікувати (оцінювати) параметри математичних 

моделей об’єктів управління в реальному масштабі часу в умовах зміни його 

динаміки і дії випадкових збурень, використовуючи вимірювані сигнали вхідних і 

вихідних координат об’єкта. 

ПРН 9 – Знати та вміти впроваджувати системи високонавантажених обчислень 

та обробки даних в задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки 

прийняття рішень. 

ПРН 10 – Знати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах 

конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності і ризику. 

Мета дисципліни «Основи логістики» – ознайомити студентів з логістичними 

системами та їх будовою і дати навички по рішенню типових задач логістичного 

управління в ланцюгах постачань, плануванні і аналізу логістичної діяльності, 

пошуку рішень в умовах невизначенності, а також застосуванню в роботі системного 

аналітика та використання при вирішенні типових задач діяльності.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні, та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.  

Вимоги до структури робочих програми дисциплін наведено в [2.5]. 
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1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Робоча програма призначена для  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 

дисципліни; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 

Робоча програма встановлює: 

 обсяг та терміни викладання дисципліни; 

 позначення фізичних величин; 

 дисциплінарні результати навчання та їх рівень складності; 

 тематичний план та розподіл обсягу за організаційними формами 

освітнього процесу; 

 вимоги до структури та змісту індивідуального завдання; 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 узагальнені засоби діагностики, критерії та процедури оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів; 

 склад Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних 

документів:  

2.1 Освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз» / М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ 

«ДП», 2018. – 31 с.  

2.2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова 

КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності закладів освіти».  

2.3 Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 124 

системний аналіз. 

2.4 Закон України «Про вищу освіту». 

2.5 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього 

процесу. Дніпропетровськ: НГУ, 2016. –  74 с. 

 

3 ОБСЯГ ТА ТЕРМІНИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Загальний обсяг – 5 кредити ЄCTS (150 академічних годин).  

Викладається на 1-му курсі, у ІІ-му семестрі, у 3-й (9 тижнів) та 4-й чверті (8 

тижнів). 

4 ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

 

Використовуються загальноприйняті позначення 
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5 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр та зміст результатів 

навчання за освітньо-

професійною програмою 

Шифр та зміст дисциплінарних результатів 

навчання (ДРН) 

 

1 2 

ПРН1 – Знати та уміти 

застосовувати на практиці методи 

системного аналізу, методи 

математичного та інформаційного 

моделювання для побудови та 

дослідження моделей об’єктів і 

процесів інформатизації; 

ДРН1-1 Виконувати аналіз логістичних систем 

та потоків, що проходять через них з метою 

виявлення «вузьких» місць 

ДРН1-2 Знати методи математичного 

моделювання процесів та явищ, що перебігають 

у логістичній системі. 

ПРН 2 – Знати методи розкриття 

невизначеностей в задачах 

системного аналізу, уміти 

розкривати ситуаційні 

невизначеності, та невизначеності в 

задачах взаємодії, протидії та 

конфлікту стратегій, знаходити 

компроміс при розкритті 

концептуальної невизначеності 

тощо. 

ДРН2-1 Досліджувати логістичні системи з 

метою виявлення протидії та конфлікту 

стратегій у логістичних ланцюгах 

ДРН2-2 Знати методи економічного аналізу 

логістичних систем для розв’язку конфліктів 

стратегій розвитку 

ДРН2-3 Знати класичні стратегії пошуку 

компромісу в системах масового обслуговування 

ПРН 4 – Знати та уміти 

застосовувати міри ризику, їх 

оцінювати та використовувати при 

аналізі багатофакторних ризиків 

виникнення аварій і катастроф. 

ДРН4-1 Володіти навичками оцінки міри ризику 

в логістичних системах 

ДРН4-2 Виконувати оцінку багатофакторних 

ризиків при дослідженні процесів логістичних 

систем 

ПРН 6 – Знати та уміти 

застосовувати методи 

еволюційного моделювання та 

генетичні методи оптимізації, 

методи індуктивного моделювання 

та математичний апарат нечіткої 

логіки, нейронних мереж, теорії 

ігор та розподіленого штучного 

інтелекту, тощо. 

ДРН6-1 Знати сучасні методи еволюційного 

моделювання і оптимізації в розрізі 

застосування до вирішення задач у логістиці 

ДРН6-2 Уміти застосовувати математичний 

апарат нечіткої логіки в задачах прийняття 

рішень при дослідженні логістичних систем 

ПРН 7 – Вміти розробляти 

експертні та рекомендаційні 

системи в умовах слабо 

структурованих даних різної 

ДРН7-1 Знати базові принципи розробки 

експертних та рекомендаційних систем для 

підвищення ефективності роботи логістичних 

систем 
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природи. ДРН7-2 Знати підходи та методи для 

опрацювання слабо структурованих даних різної 

природи. 

ПРН 8 – Знати та уміти 

ідентифікувати (оцінювати) 

параметри математичних моделей 

об’єктів управління в реальному 

масштабі часу в умовах зміни його 

динаміки і дії випадкових збурень, 

використовуючи вимірювані 

сигнали вхідних і вихідних 

координат об’єкта. 

ДРН8-1 Знати методи та підходи до 

ідентифікації параметрів логістичних систем та 

їх складових в реальному масштабі часу. 

ДРН8-2 Знати стратегії усунення негативного 

впливу випадкових збурень на різні ланцюги 

логістичної системи.  

ПРН 9 – Знати та вміти 

впроваджувати системи 

високонавантажених обчислень та 

обробки даних в задачах 

системного аналізу і управління, та 

системах підтримки прийняття 

рішень. 

ДРН9-1 Знати та вміти впроваджувати системи 

високонавантажених обчислень в ланцюгах 

поставок 

ДРН9-2 Знати переваги сучасних засобів 

обробки даних та обирати доцільні для 

підвищення ефективності роботи логістичної 

системи 

ПРН 10 – Знати моделі, методи та 

алгоритми прийняття рішень в 

умовах конфлікту, нечіткої 

інформації, невизначеності і 

ризику. 

ДРН10-1 Знати моделі, методи та алгоритми 

прийняття рішень в умовах конфлікту та 

невизначеності 

ДРН10-2 Вміти доцільно застосовувати методи 

та алгоритми прийняття рішень в умовах ризику 

в логістичних системах 

 

6 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифр 

ДРН Вид та тематика навчальних занять 

Обсяг, години 

ауд СРС усього 

1 2 3 4 5 

 лекції 38 62 100 

ДРН1-2  1. Концептуальні основи логістики. Походження 

терміну та історія логістики. Сучасні визначення 

логістики. Причини та тенденції розвитку логістики. 

Мета і завдання логістики. Логістика і сучасні 

вимоги економіки.. 

4 8 8 
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ДРН1-1,2 2. Методологічний апарат логістики. Засади сучасної 

концепції логістики. Системний підхід як 

методологічна база логістики. Логістичні системи та 

їхні елементи. Класифікація і структуризація 

логістичних систем. Інструменти формалізації та 

прийняття рішень в логістичних системах. 

4 4 8 

ДРН1-2 

ДРН2-3 

3. Методи планування та управління виробничими та 

економічними системами. Планування потреби в 

матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Тактика 

короткострокового планування. 

2 4 6 

ДРН1-1 

ДРН7-2 

4. Методи системного аналізу і моделювання 

логістичних систем. Загальна характеристика методів 

розв’язання логістичних завдань. Методи системного 

аналізу. Моделі логістичних систем. 

2 4 6 

ДРН2-2 5. Зв’язок логістики з основними функціональними 

сферами бізнесу. Логістична місія й навколишнє 

середовище. Місце логістичного менеджменту у 

фірмі. Інтерфейс логістичного менеджменту з 

маркетингом. Взаємодія логістики з іншими 

активностями бізнесу. 

4 6 10 

ДРН7-1 

ДРН4-1 

6 Управління замовленнями. Цілі менеджменту й 

складові циклу замовлення. Обробка й виконання 

замовлень. 

4 4 8 

ДРН10-1 

ДРН2-2 

7. Управління закупівлями. Цілі й завдання 

логістичного менеджменту закупівель. Вибір 

постачальника й раціональні рішення у керуванні 

закупівлями. 

2 3 5 

ДРН4-2 

ДРН8-2 

8. Виробнича логістика. Сучасне виробництво й 

логістика. Розвиток мікрологістичних концепцій і 

систем у виробництві. Логістичний менеджмент на 

виробництві. 

2 4 6 

ДРН8-1 9. Дистрибуція та фізичний розподіл товарів. 

Дистрибутивні канали й мережі. Фізичний розподіл. 

2 4 6 

ДРН4-1 

ДРН10-2 

10. Управління запасами. Види запасів. Завдання й 

витрати формування й підтримки запасів. Параметри 

керування запасами. Стратегії контролю й керування 

запасами. 

4 6 10 

ДРН2-3 11. Транспортна логістика. Порівняльні логістичні 

характеристики різних видів транспорту. 

Альтернативи транспортування й критерії вибору 

логістичних посередників. 

2 5 7 

ДРН6-1 

ДРН9-2 

12. Складська логістика. Функції й завдання складів 

у логістичній системі. Логістичний процес на складі. 

2 5 7 

ДРН8-1 

ДРН9-2 

ДРН7-2 

13. Інформаційне забезпечення логістичного 

процесу. Інформаційні потоки в логістиці. Логістичні 

інформаційні системи. 

2 5 7 
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ДРН9-1 

ДРН8-2 

14. Логістичне адміністрування. Організаційні 

аспекти логістичного менеджменту. Аналіз, контроль 

й аудит. 

2 4 6 

 Лабораторні роботи 34 41 75 

ДРН2-2 1. ВИБІР СХЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

НАФТОПРОДУКТІВ. 

2 2 4 

ДРН4-1 

ДРН7-2 

2. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Й УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ 

2 4 6 

ДРН2-2 

ДРН10-2 

3. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО КОРИСТУВАННЯ 

ПОСЛУГАМИ НАЙМАНОГО СКЛАДУ 

2 4 6 

ДРН6-1 

ДРН6-3 

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 

РОЗПОДІЛЬЧОГО СКЛАДУ НА ТЕРРИТОРІЇ, ЩО 

ОБСЛУГОВУЮТЬ 

3 4 7 

ДРН2-3 5. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В МАТЕРІАЛАХ 2 2 4 

ДРН9-1 

ДРН10-1 

6. КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ АНАЛІЗУ ABC І XYZ 

4 5 9 

ДРН1-2 

ДРН2-2 

7. РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ 

2 5 7 

ДРН10-1 8. РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ НА СКЛАДІ. 2 5 7 

 Разом 57 93 150 

 Лекції (аудиторні - 2 години на тиждень) 34 62 100 

 Лабораторні заняття (аудиторні - 1 година на 

тиждень) 
19 31 50 

 Підсумковий (семестровий) контроль –іспит: 

 ІІ семестр, 4 чверть 

 

7 ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

При вивченні дисципліни виконання індивідуального завдання не передбачено. 

 

 

8 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Основні завдання для самостійної роботи включають:  

 попереднє опрацювання інформаційного забезпеченням за кожною темою;  

 підготовка до поточного контролю – розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою;  

 підготовка до підсумкового (семестрового) контролю. 
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9 ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ, 

КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

9.1 Форма підсумкового контролю  
 

Форма підсумкового контролю – іспит.  

Оцінка рівня сформованості дисциплінарних компетентностей у формі іспита 

також може бути здійснена без участі студента на підставі результатів поточного 

контролю.  

 

9.2 Форми поточного контролю  
 

Визначення рівня сформованості дисциплінарних результатів навчання під час 

поточного контролю здійснюється за:  

 певним розділом робочої програми дисципліни;  

 лабораторними роботами (перевірка та захист);  

 

9.3 Засоби діагностики  

 

9.3.1 Узагальнені засоби діагностики  

 

Засоби діагностики представлені у вигляді теоретичних питань та 

конкретизованих задач із чисельними вхідними даними і призначені для того щоб 

оцінити здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері Логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 

 

9.3.2 Конкретизовані засоби діагностики  

 

Конкретизовані засоби діагностики, що безпосередньо застосовуються для 

контрольних заходів під час лекцій, формуються на основі узагальнених шляхом 

чисельної або іншої конкретизації узагальнених засобів у вигляді тестів закритого та 

відкритого типів. 

 

9.4 Критерії та процедури оцінювання 

 

9.4.1 Лекційний матеріал  

 

Оцінювання результатів виконаних завдань здійснюється їх зіставленням з 

еталонами – зразками правильних і повних відповідей через виявлення рівня 

сформованості компетентностей на основі аналізу відповіді студента, скориставшись 

коефіцієнтом засвоєння у відсотках, що адаптує значення оцінки до шкали ЄКТС:  
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Pi = a / m (%),  

де – a число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій еталонів 

рішень; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень.  

Отримані за описаною схемою результати досягнень студентів (у відсотках) 

викладач виставляє в оцінках за ЄКТС та національною шкалою: 

 

Рівень досягнень /Marks, % Оцінка / Grade 

Національна диференційована шкала 

90-100 Відмінно/Excellent 

74-89 Добре/ Good 

60–73 Задовільно/ Satisfactory 

1-59 Незадовільно/ Fail 

Шкала ЄКТС/ECTS 

90-100 A 

82-89 B 

74-81 C 

64–73 D 

60–63 E 

35-59 Fx 

1-34 F 

 

Якщо зафіксовано рівень досягнень студента нижче 60 % або якщо студент не 

з’явився на контрольний захід, то йому виставляються оцінки «Fx» і «незадовільно». 

У таких випадках студент зобов’язаний додатково опанувати цю тему занять і пройти 

повторне оцінювання його результатів навчання.  

 

 

 

9.4.2 Лабораторні  роботи  

 

Кожна лабораторна робота оцінюються якістю виконання звіту за допомогою 

коефіцієнта засвоєння або експертним методом, коли максимальну оцінку 

виставляють за дотримання таких умов:  

 відповідність звіту про виконання лабораторної роботи методичним 

рекомендаціям;  

 правильність виконання 

 володіння теоретичними відомостями, на яких базується предмет 

досліджень;  

 володіння методами експериментальних досліджень;  

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу;  

 відповідність оформлення звіту чинним стандартам.  

 наявність посилань на джерела інформації;  

 самостійність виконання (з’ясовується під час захисту).  
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Рівень досягнень за результатами виконання комплексу лабораторних робіт за 

дисципліною визначається як середнє значення результатів поточного контролю 

кожної.  

Під час експертизи оцінка за лабораторну роботу визначається відсотком 

правильних кроків алгоритму її виконання.  

Інтегральна оцінка досягнень за всіма лабораторними роботами приймається 

позитивною (рівень досягнень студента не нижче 60% або не менше 60 балів) лише в 

тому випадку, коли всі лабораторні роботи, що передбачені робочою програмою 

дисципліни, виконані і оцінені.  

 

9.4.3 Інтегральний рівень досягнень студента з дисципліни  

 

Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з дисципліни в 

цілому обчислюється як середньозважене значення рівня сформованості 

компетентностей за лекційними, практичними та лабораторними заняттями: 

 

1

,
n

i i

i

P T
IP

T


  % ,  

де – n число видів навчальних занять;  

iP  – рівень досягнень за i-м видом занять, %; 

 iT  – обсяг i-го вида занять; 

T  – загальний обсяг дисципліни.  

Досягнення студента в опанування певної дисципліни в цілому не можуть бути 

оцінені позитивно, якщо з будь-якого запланованого контрольного заходу з цієї 

дисципліни студент не отримав позитивну оцінку.  

Якщо рівень за результатами будь-якого поточного контрольного заходу вище 

ніж 60 %, то за національною шкалою виставляється оцінка «зараховано».  

Якщо рівень за результатами будь-якого поточного контрольного заходу 

нижчий 60 %, то з дисципліни виставляються оцінки «Fx» і, якщо нижче 35 %, то «F» 

За національною шкалою в цьому випадку виставляється оцінка «незараховано».  

 

10 СКЛАД КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри системного аналізу і управління та повинен містити:  

1) робочу програму дисципліни;  

2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій);  

3) завдання та методичне забезпечення лабораторних робіт;  

4) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо:  

– попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням лекцій;  

– розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою  

6) узагальнені завдання для поточного контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей у вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами 

рішень.;  

7) завдання для післяатестаційного моніторингу рівня сформованості дисциплінарних 

компетентностей.  
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11 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

11.1 Основна: 

1. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 

368с. 

2. Неруш Ю.М. Логистика – 3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495с. 

3. Логистика: Управление в грузовых транспортно-логистических системах: 

Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Юристь, 2002. – 414с. 

4. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. / Под общей 

редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 512с. 

5. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. – 200с. 

 

 

11.2 Додаткова: 

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – 512с. 

2. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: ТК 

Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 432с. 

3. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Уч. 

Пособие / Под общ. ред. проф. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с. 

4. Бауэрсокс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. — М.: 

ЗАО «Олимп—Бизнес», 2001. - 640 с. 

5. Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С., Гумеров А. и др. Управление 

качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Уч. пособие. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2005. – 256с. 

6. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов. Складские операции. 

Управление складом. Нормативные документы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Ось-

89, 2005. – 336с. 

7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 - 228с. 

8. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, управление 

и логистика: учебно-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. 

– 176с. 

9. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний 

посбіник. – Харків: Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323с. 

10. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А. И.— 2-е изд., перераб. и 

доп.— К.: Вища шк., 1986.— 447 с. 

11. Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе. - М.: КИА 

центр, 2008. – 110с. 

12. Зеваков А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов. – 

СПб.: Питер, 2005. – 352с. 

13. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика 
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фирмы. - М.: Изд-о «ПРИОР», 2000. - 128 с. 

14. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. – 

Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 472с. 

15. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. 

Учебно-практическое пособие. – М.: Книжный мир. 2005. – 432с. 

16. Лукинский В.С. Логистика автомобильного транспорт: концепция, методы, 

модели / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. - М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 280с. 

17. Манжай И.С. Логистика: Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 144с. 

18. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб: Питер, 2001. – 

160с. 

19. Николайчук В.Е. Логистика. – СПб.: Питер, 2001. – 160с. 

20. Родионов В.Н., Туровец О.Г., Федоркова Н.В. Логистика: Конспект лекций. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. – 160с. 

21. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608с. 

22. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2006. – 

488с. 

23. Стерлигова А.Н. Прогнозирование запасов // Логистик&Система. - №10. – 

2006. - с. 72-78. 

24. Федюкин В.К. Управление качеством процессов. – СПб.: Питер, 2004. – 208с. 

25. Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством: Уч. пособие / С.К. 

Фомичев, А.А. Старостина, Н.И. Скрябина. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 

192с. 

29. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии: Уч. пособие. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. — 172 с. 

30. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.: Изд-во РДЛ, 2001. – 480с. 
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