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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 (за ECTS)  

Галузь знань 

27 Транспорт 
За вибором 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність : 275 

транспортні технології 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
4-й  

Індивідуальні 

науково-дослідні 

завдання: 

РГЗ  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –85 год. 
8-й  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 
студента – 2,9 
 

Рівень вищої освіти – 

перший 

(бакалаврський) 
 

Лекції, год. 

28  

Практичні, семінарські, год      

28  

Лабораторні      -  немає 

Самостійна робота, год  

19  

Індивідуальні завдання:  

10 

 
- 

Вид контролю: 

залік             - 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни «Логістичні центри та аутсорсінг 

логістичних послуг» являється ознайомлення студентів з прикладними 

аспектами логістики у світлі сучасної концепції  інтегрованого підходу до 

управління логістичними системами і конкретно з проблемами в області 

логістики складування на усіх рівнях ухвалення рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- загальні характеристики аутсорсінга, аутстафінга, їх форми і види; 
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- зміст і роль аутсорсінга і аутстафінга в менеджменті; 

- структуру і основний зміст аутсорсінг-проекта; 

- методологічні основи застосування інтегрованої логістики в соціально-

економічних системах; 

- логістичні принципи  формування складської мережі, розробки 

складського господарства і ефективному функціонуванню складу; 

- специфіку функціонування складу в різних областях логістики; 

- вивчення методик проектування складської мережі, розробки систем 

складування, дислокацій складів і так далі; 

- типологію класичних завдань логістичного аналізу; 

- тенденції в розвитку складського господарства, проектуванні складів, 

технічної оснащеності сучасного рівня;  

 

вміти:  

- аналізувати управлінські ситуації з позицій науки, що вивчається; 

- застосовувати основні положення цієї теорії для вирішення проблем 

підвищення;  

- ефективності менеджменту організації; 

- оцінити необхідність використання того або іншого виду аутсорсінга 

на підприємстві, визначити його форму, здійснювати контроль 

аутсорсінга бізнес-процесів; 

- застосовувати найбільш поширені методи інтегрованої логістики; 

- ідентифікувати типові завдання по застосуванню логістики, що 

виникають у зв'язку з рішенням управлінських завдань в ланцюгах 

постачань; 

- кваліфіковано вибирати конкретні методи для вирішення 

сформульованих завдань при використанні концепції інтегрованої 

логістики; 

- правильно інтерпретувати результати, отримані в результаті реалізації 

логістичних принципів і процедур. 

 

 

3.Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1.1 Концепція аутсорсінгу 

Тема 1. Визначення та розвиток аутсорсінгу 

Визначення і термінологія аутсорсинга. Історичні передумови і умови 

появи аутсорсінга. Еволюційний розвиток практичного аутсорсінга як 

самостійній галузі науки і практики організації бізнесу. Причини звернення до 

аутсорсінгу. Особливості становлення аутсорсінга в практиці сучасного 

бізнесу. Актуальні проблеми сучасного аутсорсінга і перспективи його 

подальшого розвитку. 

Тема 2. Види, форми та сфери призначення аутсорсінгу. 

Загальна характеристика підходів до систематизації видів аутсорсінга : 

функціональний аутсорсінг; аутсорсінг бізнес-процесів; ІТ-аутсорсінг 
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(аутсорсінг, грунтований на інформаційних технологіях). Форми аутсорсінга і 

їх характеристики. Використання різних форм і видів аутсорсінга в практиці 

світового бізнесу. Сфери застосування аутсорсінга: місце аутсорсінга у бізнес-

системі; аутсорсінг в сфері допоміжного виробництва, аутсорсінг сфери 

основного виробництва; аутсорсінг сфери управління; аутсорсінг сфери послуг; 

аутсорсінг людських ресурсів. 

Тема 3. Процес аутсорсінгу. 

Суть процесу аутсорсінга. Структура процесу аутсорсінга. Етапи 

реалізації аутсорсінг-проекта. Стратегічне обгрунтування процесу аутсорсінга. 

Структуризація функцій і бізнес процесів. Вибір постачальника послуг 

аутсорсінга: аналіз ринку послуг аутсорсінга; критерії вибору постачальника 

послуг. Розробка концепції партнерства.  

Змістовий модуль 1.2. Логістичний аутсорсінг. 

Тема 4. Концепція складської логістики 

Складська система як єднальний елемент логістики. Логістичний підхід в 

управлінні складськими системами. Основні елементи складської логістики. 

Тема 5. Розвиток транспортно-логістичних центрів.  

Еволюція світових транспортних зв’язків. Роль портів-хабів у 

міжнародній торгівлі. Транспортні коридори. 

Тема 6. Кластерізація підприємств як основа сучасної  логістичної 

діяльності. Транспортні термінали та індустріальні парки. 

Тема 7. Аутсорсінг логістичної діяльності.  

Логістичні оператори. Транспортно-логістичні та розподільні центри як 

важливі елементи сучасної транспортної політики. 

Тема 8. Аутсорсінг складського бізнес-процесу. Ухвалення рішення 

про користування послугами найманого складу. Використання завдання 

"зробити або купити". Розрахунок витрат. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Концепція аутсорсінгу 

Тема 1. Визначення та 

розвиток аутсорсінгу 
10 4 4 - - 2 

Тема 2.  Види, форми та сфери 

призначення аутсорсінгу 
13 6 4 - 2 3 

Тема 3. Процес аутсорсінгу 15 4 4 - 1 4 

Підсумковий тест 2  2    

Усього годин 40 14 14 - 3 9 
 

Змістовий модуль 1.2. Логістичний аутсорсінг 
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Тема 4. Концепція складської 

логістики. 
6 2 2 -  2 

Тема 5. Розвиток транспортно-

логістичних центрів. 
11 4 4  1 2 

Тема 6. Кластерізація 

підприємств як основа 

сучасної  логістичної 

діяльності. 

11 4 4 - 1 2 

Тема 7. Аутсорсінг логістичної 

діяльності. 
7 2 2  1 2 

Тема 8. Аутсорсінг 

складського бізнес-процесу. 
8 2 2  2 2 

Підсумковий тест 3 14 14  2 - 

Усього годин 45 14 14 - 7 10 

Всього годин з дисципліни 85 28 28  10 19 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені 

6. Теми практичних занять 
 Назва теми денна 

форма 

1 Визначення та розвиток аутсорсінгу 4 

2 Види, форми та сфери призначення аутсорсінгу 4 

3 Процес аутсорсінгу 4 

4 Концепція складської логістики 2 

5 

 

Роль склада в постачально-збутової діяльності  

підприємств. 

2 

6 Технологія складскої роботи торгового підприємства. 2 

7 

 

Алгоритм формування складскої мережі. Вибір форм  

власності складу. Визначення кількості складів. 

2 

8 Організація вантажних потоків на складі 2 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені 

 

8. Самостійна робота 
 

 Назва теми денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Визначення та розвиток аутсорсінгу 10  

2 Види, форми та сфери призначення аутсорсінгу 10 20 
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3 Процес аутсорсінгу 10 20 

4 Концепція складської логістики 4 6 

5 

 

Роль склада в постачально-збутової діяльності  

підприємств. 

6 6 

6 Технологія складскої роботи торгового підприємства. 6 6 

7 

 

Алгоритм формування складскої мережі. Вибір форм  

власності складу. Визначення кількості складів. 

6 6 

8 Організація вантажних потоків на складі 6 6 

 

 

 

 

9. Індивідуальне завдання 

Розрахунково-графічне завдання на тему «Обгрунтування аутсорсінг-

проекту складської діяльності»         

                            

10. Методи навчання 

При вивченні начальної дисципліни «Логістичні центри та аутсорсінг 

логістичних послуг» використаються наступні методи навчання. 

Лекція – метод, за допомого якого викладач у словесній формі розкриває 

сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних , об’єднаних 

загальною темою. 

Пояснення – метод, за допомого якого викладач розкриває сутність 

певного явища, закону процесу. Він ґрунтується на логічному мисленні з 

використанням попереднього досвіду студентів. 

Бесіда  - метод, за допомого якого викладач проводить діалог до 

усвідомлення студентами нових явищ; бесіда передбачає виростання 

попереднього досвіду с студентів з певної галузі знань. 

Ілюстрація – наочний метод навчання, за яким предмети і процеси 

розкриваються через їх символічне зображення (схеми, графіки, малюнки та ін.) 

Практична робота -  метод навчання, який спрямований на використання 

набутих знань у розв’язанні практичних завдань. 
 
 

11. Методи контролю 

Загальна оцінка залікового модуля за 100-бальною системою 

складається за підсумками: 

- поточного контролю: поточне тестування, самостійна робота та 

вирішення задач – 75 балів; 

- захист РГЗ – 25 балів. 

Максимальна кількість відсотків балів за результатами усного 

екзамену - 100 балів 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль №1  
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Поточне тестування, самостійна робота 

та вирішення задач 

Захист 

РГЗ 
Сума 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Змістовий модуль 

1.1. 

Т1-Т3 

Змістовний 

модуль 1.2.  

Т4-Т8 
25 100 100 

25 50 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Ляшенко Н.И.,Поддубная Н.Н. Методические указания к выполнению 

курсовой работы на тему «Разработка предложений по созданию 

логистической системы». – Одеса, 2008. – 34 с. 

2. Ляшенко Н.І. Методичні вказівки по організації самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Логістика» (рукопис). – 10 с.  

3. Піддубна Н.М. «Розробка пропозицій по створенню логістичної 

системи». Методичні вказівки до виконання курсової роботи). Напрям 

підготовки 6.070101 «Транспортні технології (морський транспорт)». 

Одесса, Видавництво ОНМУ. 2016. – 38 с. 

4. Піддубна Н.М., Коретнікова І.С. Методични вказівки з практичних 

занять по дисципліні «логистика»  Напрям підготовки 6.070101 

Транспортні технології (морський транспорт). Одесса, Видавництво 

ОНМУ. 2016. - 68 с. 
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14. Рекомендована література 

Базова 

1. Джонсон Д., Вуд Д. Современная логистика: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с. 

2. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001., глава 13, стр. 351-374. 

3. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-

распределительных систем: Региональный аспект. – М.: РКонсульт, 2003. 

– 400 с. 

4. Модели и методы теории логистики: учебное пособие для вузов/Под ред. 

В. С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2009. – 175 с. 

5. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных 

организаций: учебное пособие / [Б.А.Аникин, Т.А.Родкина, О.Б.Аникин и 

др.]; Под ред. Б.А.Аникина. – М.: Искусство, 2003 г. 

6. Моисеев, Н. К.Аутсорсинг в развитии делового партнерства: учеб. 

пособие / Н.К.Моисеева, О.Н.Малютина, И.А. Москвина.-М.: Финансы и 

статистика, 2010.-234с 

 

Допоміжна 

1. Миротин Л.Б. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2003.-512 с. 

2. Управление складом в логистической системе. Дыбская В.В. – М.: КИА 

центр, 2000 г. 

3. Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х книгах. Кн. 1., Кн. 2.  

Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 479 с. 

4. Воевудский  Е.Н., Коневцева Н.А., Махуренко Г.С., Тарасова И.П. 

Экономико-математические методы и модели в управлении. – М.: 

Транспорт, 1988. – 384 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86066&sr=1
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15. Інформаційні ресурси  

1. www.logist.ru - клуб логістів 

2. www.adviss.ru – статті та теоретичні матеріали з логістики 

3.www.logist.com.ua – український логістичний портал 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. 

Вернадського.  

5. http://odnb.odessa.ua/ - сайт Одеської національної науковою бібліотеки ім. 

М. Горького. 

6. http://biblio.odessa.net/ - сайт Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Грушевського. 
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