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1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ 
ПОСТАЧАННЯ» ГА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ , 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назва теми 

Кількість годин, 
Форми 

контролю 
Назва теми 

Усього, 
годин / 

кредитів 
з них: 

Форми 
контролю 

Назва теми 

Усього, 
годин / 

кредитів 

лекції 
практичні 
заняття / 

МК 

самостійна 
робота 

Форми 
контролю 

Тема 1. Теоретико-методологічні 
основи управління ланцюгами 
постачання 

7 2 - 5 Т, ПЗ 

Тема 2. Проектування ланцюгів 
постачання 

8 - 2 6 Т, ПРЗ 

Тема 3. Управлінські рішення в 
ланцюгах постачання 

8 - 2 6 Т, ПЗ 

Тема 4. Прийняття рішень в 
управлінні ланцюгами постачання 
в умовах невизначеності 

9 2 - 7 Т, ПРЗ 

Тема 5. Управління ризиками та 
забезпечення надійності 
функціонування ланцюгів 
постачання 

9 2 2 5 Т, ПРЗ 

Тема 6. Управління бізнес-
процесами у ланцюгах постачання 

9 2 2 5 
Т, ПРЗ 

Тема 7. Розробка та реалізація 
логістичних стратегій в ланцюгах 
постачання 

9 2 2 5 Т, ПЗ 

Тема 8. Інтеграція і співпраця у 
ланцюгах постачання 

7 . 2 - 5 Т, ПЗ 

Тема 9. Інформаційні технології 
управління ланцюгом постачання 

9 - 2 7 Т, ПРЗ 

Тема 10. Економічні аспекти 
управління ланцюгами постачанн, 

7 2 - 5 Т, ПРЗ 

Тема 11. Управління ланцюгами 
постачання на глобальному рівні 

8 2 - 6 Т, ПЗ 

Разом 90/3 16 12 62 
Підсумковий контроль - залік 

* умовні позначення: Т - тестування; ПРЗ - перевірка рішення задач; ПЗ - перевірка 
завдання для самостійної роботи. 
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2. Т Е М А Т И К А ТА ЗМІСТ Л Е К Ц І Й Н И Х , П Р А К Т И Ч Н И Х 
ЗАНЯТЬ, С А М О С Т І Й Н О Ї Р О Б О Т И * , 

Робочий 
Результати Навчальна діяльність час 

навчання здобувача, 
годин 

Набуття знань Тема 1. Теоретико-методологічні основи управління 
щодо ланцюгами постачання 
ланцюга Плай лекції 2 
постачання як 1. Передумови розвитку інтегрованого управління в логістиці. 
нового етапу 2. Поняття ланцюга постачання та необхідність управління 
еволюції ним. 
логістичного 3. Стан, фактори і тенденції розвитку управління ланцюгами 
управління постачання в Україні. 

4. Еволюція концепції управління ланцюгами постачання. 
Набуття 5. Причини та наслідки ЬнІІшЬір-ефекту в ланцюгах 
практичних постачання. 
навичок щодо Список рекомендованих джерел: Основний: 1-5. Додатковий: 
інтегрованого 6, 7, 9, 11. 
управління в Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
логістиці. лекції. 

Питання: 5 
1. Парадигми логістики і управління ланцюгами постачання: 
функціональна, ресурсна, інноваційна. 
2. Роль і місце українських підприємств в глобальних 
ланцюгах постачання. 

Набуття знань Тема 2. Проектування ланцюгів постачання 
щодо Самостійна робота. 
структури, моделі Питання: 6 
та характеристик 1. Структура логістичного ланцюга постачання. 
ланцюга 2. Базова модель ланцюга постачання. 
постачання 3. Характеристика структурних елементів ланцюга постачання. 

4. Фактори, що впливають на структуру ланцюга постачання. 
Набуття 5. Класифікація ланцюгів постачання. 
практичних 6. Вибір альтернативного варіанта удосконалення процесів у 
навичок щодо ланцюзі постачання. 
проектування 7. Удосконалення, та перепроектування ланцюгів постачання. 
ланцюгів 8. Розробка багатовимірної динамічної моделі управління 
постачання ланцюгами постачання. 

9. Приклади побудови ланцюгів постачання вітчизняними 
підприємствами і зарубіжними фірмами й компаніями. 
Список рекомендованих джерел: Основний: 1-5. Додатковий: 
6, 7, 9, 11. 

Практичне заняття 
Питання: 2 
1. Вибір альтернативного варіанта удосконалення процесів у 
ланцюзі постачання. 
2. Удосконалення, та перепроектування ланцюгів постачання. 
3. Розробка багатовимірної динамічної моделі управління 
ланцюгами постачання. 

4 



4. Приклади побудови ланцюгів постачання вітчизняними 
підприємствами і зарубіжними фірмами й компаніями. » 

Розрахункове завдання «Розподіл запасів у ланцюгу 
постачання пропорційним методом» 
Розрахункове завдання «Розподіл запасів у ланцюгу 
постачання методом DRP» 

Набуття знань Тема 3. Управлінські рішення в ланцюгах постачання 
щодо Самостійна робота. 6 
сутності та Питання: 
алгоритму 1. Основні рівні прийняття рішень при управлінні ланцюгами 
управління постачання, їх класифікація та взаємозв'язок. 
ланцюгами 2. Загальний алгоритм управління ланцюгами постачання. 
постачання 3. Моделі прийняття рішень в управлінні ланцюгами 

постачання. 
Набуття 4. Інструменти рішення завдань управління поставками: 
практичних методи оптимізації, статистичні методи, імітація. 
навичок щодо Розробка навчального проекту «Побудова ланцюга 
прийняття постачання на прикладі Procter&Gamble» 
управлінських Список рекомендованих джерел: Основний: 1-5. Додатковий: 
рішень в 6, 7, 9, 11. 
ланцюгах Практичне заняття 
постачання Питання: 2 

1. Наукова база управління ланцюгом постачання. 
2. Сутність та цілі управління ланцюгом постачання (SCM -
Supply Chain Management). 
3. Основні положення концепції управління ланцюгом 
постачання. 
4. Стратегічні елементи управління ланцюгом постачання. 

Набуття знань Тема 4. Прийняття рішень в управлінні ланцюгами 
щодо причин та постачання в умовах невизначеності 
наслідків План лекції 2 
невизначеності в 1. Причини й наслідки невизначеності в ланцюгах постачання. 
ланцюгах 2. Ризики у ланцюгах постачання. 
постачання 3. Стабільність та безпека ланцюгів постачання. 

4. Стійкість, адаптивність і адаптація ланцюгів постачання. 
Набуття 5. Живучість і стабільність ланцюгів постачання. 
практичних Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 
навичок щодо 6, 7, 9, 11. 
прийняття Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
рішення в лекції. 
управлінні Питання: 7 
ланцюгами 1. Діагностика ланцюга постачання. 
постачання в 2. Взаємозв'язок основних методів прийняття рішень по 
умовах управлінню ланцюгами постачання в умовах невизначеності. 
невизначеності 3. Організація функціонування ланцюгів постачання з 

урахуванням ризику. 
4. Загальна логічна схема прийняття рішень про вибір 
конфігурації ланцюга постачання з урахуванням факторів 
невизначеності та можливості порушень. 
5. Зниження невизначеності в ланцюгах постачання. 
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6. Побудова планів ланцюгів постачання з урахуванням 
надмірності. 
7. Методи аналізу чутливості ланцюгів постачання. 
Вирішення розрахункового завдання 
«Розрахунок показників ризику в ланцюзі постачання» 
«Розрахунок показників надійності та безпеки ланцюга 
постачання» 

* 

Набуття знань 
щодо 
функціонування 
ланцюгів 
постачання в 
умовах ризику 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
використання 
моделей та 
методів 
управління 
логі стичними 
ризиками в 
ланцюгах 
постачання. 

Тема 5. Управління ризиками та забезпечення надійності 
функціонування ланцюгів постачання 

План лекції 
1. Сутність та види ризиків у ланцюгах постачання. 
2. Функціонування ланцюгів постачання в умовах ризику. 
3. Методичні підходи до оцінювання логістичних ризиків в 
ланцюгах постачання. 
4. Розрахунок та моделювання рівня надійності ланцюгів 
постачання. 
Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 
6, 7, 9, 11. 
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Набуття знань 
щодо 
функціонування 
ланцюгів 
постачання в 
умовах ризику 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
використання 
моделей та 
методів 
управління 
логі стичними 
ризиками в 
ланцюгах 
постачання. 

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
лекції. 
Питання: 
1. Методи та моделі перерозподілу та диверсифікації ризиків у 
ланцюгах постачання. 
2. Моделі управління логістичними ризиками в ланцюгах 
постачання. 
3. Можливості порівняння альтернатив в умовах ризику для 
ланцюгів постачання. 
4. Прийняття рішень в умовах ризику. 
5. Порівняння альтернатив в умовах ризику. 
6. Аналітичне представлення альтернатив і врахування ризику. 
7. Критерії вибору альтернатив в умовах ризику в ланцюгах 
постачання. 
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Набуття знань 
щодо 
функціонування 
ланцюгів 
постачання в 
умовах ризику 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
використання 
моделей та 
методів 
управління 
логі стичними 
ризиками в 
ланцюгах 
постачання. 

Практичне заняття 
Вирішення ситуаційної вправи: 
«Управління ризиками в ланцюгах постачання на основі 
страхування, хеджування та резервування». 
«Побудова дерева рішень для управління ризиками в ланцюгах 
постачання». 

2 

Набуття знань 
ЩОДО 

управління бізнес-
процесами у 
ланцюгах 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
основних методик 
моделювання 

Тема 6. Управління бізнес-процесами у ланцюгах 
постачання 
План лекції 

1. Референтні моделі бізріес-процесів у ланцюгах постачання. 
2. Методи, підходи та програмні засоби моделювання бізнес-
процесів у ланцюгах постачання. 
3. SCOR (Supply Chain Operation Reference Model) - референтна 
модель функціонування ланцюгів постачання. 
4. Принципи побудови та структура SCOR моделі ланцюга 
постачання. 
Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 
б, 7, 9, 11. 

2 
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бізнес-процесів в 
ланцюгах 
постачання 

Набуття знань 
щодо 
стратегій 
ланцюгів 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
вибору стратегії 
ланцюга 
постачання 

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
лекції. 
Питання: 
1. Функціональний та процесний підходи в управлінні 
ланцюгами постачання. 
2. Основні бізнес-процеси, що існують у ланцюзі постачання. 
3. Декомпозиція процесів в ланцюзі постачання. 
4. Модель операцій в ланцюзі постачання. 
5. Побудова інформаційної моделі ланцюга постачання. 
6. Інтеграція в SCOR моделі концепцій реінжинірингу бізнес-
процесів, бенчмаркінгу та використання кращіх практик (best 
practices). 
7. Використання SCOR моделі для оцінювання ефективності 
ланцюга постачання. 
8. DCOR-моделювання як розвиток стандарту SCOR моделі. 

Практичне заняття 
Підготовка навчального проекту 
«Розробка моделі бізнес-процесів ланцюга постачання» 

Тема 7. Розробка та реалізація логістичних стратегій в 
ланцюгах постачання 

План лекції 
1. Логістична стратегія та її роль у забезпеченні ефективності й 
результативності функціонування ланцюга постачання. 
2. Основні стратегії управління ланцюгами постачання. 
3. Види та сутність стратегій інтегрованого управління і 
координації ланцюгів постачання. 
4. Розробка логістичної стратегії з урахуванням стратегічних 
цілей ланцюгів постачання. 
Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. 
Додатковий: б, 7, 9, 11. 
Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
лекції. 
Питання: 
1. Стратегії, сфокусовані на канал. 
2. Стратегії, сфокусовані на швидкість. 
3. Стратегії індивідуалізованого обслуговування клієнтів. 
4. Стратегії управління витратами. 
5. Стратегії операційної динамічності. 
6. Стратегії, орієнтовані на виробництво (Just-in-Time, Just-in-
Sequence). 
7. Стратегії поповнення запасів на основі відповідальності 
постачальників (Vendor Managed Inventory - VMI). 
8. Спільне планування, прогнозування і поповнення запасів 
(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR). 
9. Стратегії, зорієнтовані на торгівлю (QR, ECR, CPFR). 
5. Стратегічний бенчмаркінг ланцюга постачання. 

Практичне заняття 
Вирішення ситуаційної задачі «Вибір стратегії ланцюга 
постачання» 
«Моделювання стратегії поповнення запасів на основі 
відповідальності постачальників» 
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Набуття знань 
щодо інтеграції 
та співпраці у 
ланцюгах 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
організації та 
управління 
співпрацею у 
ланцюгах 
постачання 

Тема 8. Інтеграція і співпраця у ланцюгах постачання 
План лекції 

1. Типи відносин між учасниками ланцюга постачання: 
кооперація, конкуренція, співпраця. 
2. Стратегічне пар і перство у ланцюзі постачання. 
3. Процеси інтеграції партнерів у системі розподілу. 
Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 

б, 7, 9, 11. 

2 
* 

Набуття знань 
щодо інтеграції 
та співпраці у 
ланцюгах 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
організації та 
управління 
співпрацею у 
ланцюгах 
постачання 

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
лекції. 
Питання: 
1.Переваги міжорганізаційної співпраці в ланцюзі постачання. 
2. Формування партнерства на основі управління 
взаємовідносинами із постачальниками та споживачами. 
3. Стратегічний сорсинг. 
4. Шанси та ризики стратегії взаємодії. 
5. Аутсорсинг логісі ичної діяльності. 
Вирішення розрахункового завдання «Вибір постачальника на 
основі підходу стратегічного сорсингу» 
«Вибір логістичного посередника» 

5 

Набуття знань 
щодо інтеграції 
та співпраці у 
ланцюгах 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
організації та 
управління 
співпрацею у 
ланцюгах 
постачання 

Тема 9. Інформаційні технології управління ланцюгом 
постачання 

Самостійна робота 
Питання: 
1. Роль, перспектива і ефективність застосування 
інформаційних технологій в управлінні ланцюгами 
постачання. 
2. Проблематика створення єдиного інформаційного простору 
учасників ланцюга постачання. 
3. Інформаційні системи SCM. 
4. Сучасні інформаційні системи моніторингу ланцюга 
постачання: SCEM. SCMo. 
1. Характеристика інформаційних систем: MRP-II/ERP. MES, 
CRM, APS. 
2. Ланцюги постачання у Internet-середовищі. 
3. Віртуальні логістичні оператори в ланцюгах постачання. 
4. Характеристика інформаційних систем: MRP-II/ERP. MES, 
CRM, APS. 
5. Приклади реалізації програмних модулів SCM (Supply Chain 
Management) у вітчизняних та зарубіжних ERP-системах. 
Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 
6. 7, 9, 11. 

7 

Набуття знань 
щодо інтеграції 
та співпраці у 
ланцюгах 
постачання 

Набуття 
практичних 
навичок щодо 
організації та 
управління 
співпрацею у 
ланцюгах 
постачання 

Практичне заняття 
Вирішення задачі «Вибір інформаційної системи управління 
ланцюгами постачання». 
«Оцінка ефективності впровадження інформаційної системи 
управління ланцюгами постачання». 

2 

Набуття знань 
Щ О Д О 

економічних 
аспектів 
управління 

Тема 10. Економічні аспекти управління ланцюгами 
постачання 
План лекції 

1. Сутність інтегрованого оцінювання функціонування 
ланцюгів постачання. 

2 
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ланцюгами 2. Системи вимірювання економічної ефективності ланцюга 
постачання постачання. 

3. Ланцюг вартості та ланцюг цінності. 
Набуття Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 
практичних 10. 
навичок Самостійна роботи: вивчення та доповнення матеріалу 
щодо побудови лекції. 
системи ключових Питання: 5 
показників 1. Система збалансованих показників та її використання для 
діяльності для оцінки ефективності функціонування ланцюга постачання. 
ланцюга 2. Фінансові показники оцінки ланцюгів постачання. 
постачання 3.Аналіз стратегії та цінності для акціонерів. 

4. Рішення щодо оптимізації загальних витрат. 
5. Модель визначення загальних витрат у межах усього 
ланцюга постачання. 
6. Модель фінансових показників ланцюга постачання на 
основі доданої вартості. 
7. Модель фінансових показників ланцюга постачання на 
основі доданої вартості. 
Вирішення розрахункового завдання 
«Визначення загальних витрат ланцюга постачання» 
«Побудова системи ключових показників діяльності для 
ланцюга постачання». 

Набуття знань Тема 11. Управління ланцюгами постачання на 
щодо сучасних глобальному рівні 2 
підходів до План лекції 
управління 1. Тенденції до глобалізації в ланцюгу постачання. 
глобальним 2. Проблеми глобальної логістики. 
ланцюгом 3. Організація глобальної логістики. 
постачання Список рекомендованих джерел. Основний: 1-5. Додатковий: 

6, 7, 9, 11. 
Набуття Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу 
практичних лекції. 6 
навичок щодо Питання: 
управління 1.Управління ланцюгом глобальних постачання. 
ланцюгом 2. Підходи до вибору вітчизняних та міжнародних джерел 
глобальних постачання та постачальників. 
постачання 3. Укладання та управління контрактами. 

Підготовка доповіді та презентації на тему 
«Міоіснарсдні компанії в глобальних ланцюгах постачання» 

РАЗОМ 90 

* Курсивом зазначені інтерактивні методи навчання. 
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