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ВСТУП 
* 

Програма дисципліни «Управління ланцюгами постачання» складена 
відповідно до освітньо-наукових програм підготовки здобувані в ступеня вищої 
освіти «доктор філософії» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». 

Дисципліна передбачає набуття здобувачами теоретичних та практичних 
навичок з управління ланцюгами постачання на підприємствах різних галузей та 
організаційно-правових форм з урахуванням специфіки їх функціонування в 
сучасних умовах. 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти КНТЕУ із 
зазначених спеціальностей та відповідних освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії КНТЕУ. 

Програма складається з таких розділів: 
1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 
2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти 

освітньої програми. 
3. Результати вивчення дисципліни. 
4. Зміст дисципліни. 
5. Список рекомендованих джерел. 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Управління ланцюгами постачання» є 
формування у майбутніх фахівців професійних компетенцій з проектування, 
управління та оцінювання ефективності функціонування ланцюгів постачання. 

Завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни: 
засвоєння сутності теоретичних підходів до управління ланцюгами постачання; 
ознайомлення з основними бізнес-процесами в ланцюгах постачання; набуття 
навиків проектування та планування ланцюгів постачання; вивчення основ 
створення єдиного інформаційного простору учасників ланцюга постачання; 
ознайомлення з критеріями якості та ефективності функціонування ланцюгів 
постачання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс теоретичних, 
методичних та прикладних аспектів управління ланцюгами постачання на 
підприємствах. 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

знання 
• основних теоретико-методичних підходів логістики (основні функції логістики, 

методи управління матеріальними та інформаційним потоками в логістичній 
діяльності підприємства); 
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• основних методичних підходів щодо проектування логістичних систем 
підприємства (структуризація, аналіз та розробка логістичних систем); , 

• основ логістичного менеджменту підприємства (основних функцій та методів 
управління логістичним підрозділом в структурі підприємства). 

вміння 
• вільно розраховувати та аналізувати параметри та показники логістичної 

діяльності підприємства; 
• розробляти проекти створення та розвитку логістичної системи підприємства; 
• застосовувати управлінські технології в логістичних системах підприємств. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Управління ланцюгами постачання», як вибіркова 
компонента освітньо-наукової програми, забезпечує оволодіння здобувачами 
загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних 
результатів навчання за відповідними освітньо-науковими програмами: 

075 «Макетинг» 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності 
Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК 5 Здатність до управління науковими проектами 

та/або складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації 
прав інтелектуальної власності. 

3 ,6 ,7 

Фахові компетентності освітньою програмою 
ФК 1 Володіння глибинними знаннями з маркетингу, 

зокрема засвоєння основних концепцій, 
розуміння теоретичних і практичних проблем, 
історії розвитку та сучасного стану наукових 
знань, оволодіння науковою термінологією 
маркетингу. 

1 

ФК 5 Здатність обґрунтовано обирати та 
використовувати методи та інструменти 
наукових досліджень у сфері маркетингу 

2, 11 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 1 Демонструвати системний науковий світогляд, 

знання сучасних наукових теорій та концепцій 
у сфері маркетингу, володіння науковою 
термінологією. 

4,5 

ПРН 4 Вибирати та використовувати загальнонаукові 
та спеціальні методи наукових досліджень в 
сфері маркетингу. 

8, 10 
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ПРН 8 Розв'язувати комплексні науково-практичні 
проблеми у сфері маркетингу на основі 
переосмислення наявних та генерації нових 
цілісних знань. 

9 
* 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності 
Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 3 
ЗКЗ Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 
11 

ЗК 4 Здатність розробляти проекти та управляти 
ними. 

3 ,6 ,7 

ЗК 5 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 4,5 
Фахові компетентності освітньою програмою 

ФК 1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, 
досягати наукових результатів, які створюють 
нові знання у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності та дотичних до них 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових виданнях з 
даної сфери та суміжних галузей. 

1,9 

ФК 5 Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
завдання дослідницького характеру в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних досліджень. 

2,11 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 6 Обирати інноваційні напрями, застосовувати 

сучасні методи й моделі для вирішення 
актуальних проблем в сфері підприємництва, 
торгівлі, біржової діяльності та у викладацькій 
практиці. 

3,9 

ПРН 7 Досліджувати глобальні, регіональні ринки, 
закономірності та тенденції розвитку 
підприємництва і торгівлі, удосконалювати 
методи управління 

8, 11 

ПРН 9 Визначати закономірності й тенденції розвитку 
підприємств торгівлі, обґрунтовувати 
управлінські рішення для підвищення 
ефективності їх діяльності 

10 
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4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи управління ланцюгами 
постачання 

Передумови розвитку інтегрованого управління в організації логістичної 
діяльності. Парадигми логістики і управління ланцюгами постачання: 
функціональна, ресурсна, інноваційна. Ускладнення ринкових відносин у 
ланцюзі постачання з позиції врахування фактору часу та бізнесу, орієнтованого 
на клієнта. Поняття ланцюга постачання та необхідність управління ним. 
Значимість запровадження концепції управління ланцюгами постачання у 
практичній діяльності підприємств. Роль і місце українських підприємств у 
глобальних ланцюгах постачання. Стан, фактори і тенденції розвитку управління 
ланцюгами постачання в Україні. Еволюція концепції управління ланцюгами 
постачання. Причини та наслідки bullwhip-Q^QKjy в ланцюгах постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 14, 
15, 16, 17. 

Тема 2. Проектування ланцюгів постачання 
Аналогова модель ланцюга постачання. Структура логістичного ланцюга 

постачання. Базова модель ланцюга постачання. Характеристика структурних 
елементів ланцюга постачання. Фактори, що впливають на структуру ланцюга 
постачання. Основні характеристики ланцюга постачання. Класифікація 
ланцюгів постачання. Основні види діяльності у ланцюзі постачання. Основні 
етапи проектування ланцюгів постачання. Вибір альтернативного варіанта 
удосконалення процесів у ланцюзі постачання. Удосконалення, та 
перепроектування ланцюгів постачання. Реінжиніринг ланцюга постачання як 
спосіб його удосконалення і перепроектування. Розробка багатовимірної 
динамічної моделі управління ланцюгами постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 14, 16. 

Тема 3. Управлінські рішення в ланцюгах постачання 
Сутність та цілі управління ланцюгом постачання (SCM - Supply Chain 

Management). Основні положення концепції управління ланцюгом постачання. 
Стратегічні елементи управління ланцюгом постачання. Наукова база управління 
ланцюгом постачання. Загальний алгоритм управління ланцюгами постачання. 
Основні рівні прийняття рішень при управлінні ланцюгами постачання, їх 
класифікація та взаємозв'язок. Моделі прийняття рішень в управлінні 
ланцюгами постачання. Інструменти вирішення завдань управління поставками: 
методи оптимізації, статистичні методи, імітація. Інструменти оптимізації 
рішень в управлінні ланцюгами постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 10, 
14, 15, 16. 
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Тема 4. Прийняття рішень в управлінні ланцюгами постачання в 
умовах невизначеності , 

Причини й наслідки невизначеності в ланцюгах постачання. Ризики у 
ланцюгах постачання. Стабільність та безпека ланцюгів постачання на 
локальному на глобальному рівні. Зниження невизначеності в ланцюгах 
постачання. Побудова ланцюгів постачання з урахуванням надмірності. 
Стійкість та адаптивність ланцюгів постачання в логістичному середовищі. 
Адаптація як властивість моделей ланцюгів постачання. Живучість і 
стабільність. Загальна логічна схема прийняття рішень про вибір конфігурації 
ланцюга постачання з урахуванням факторів невизначеності та можливості 
порушень. Організація функціонування ланцюгів постачання з урахуванням 
ризику. Методи аналізу чутливості ланцюгів постачання. Розрахунок надійності 
та безпеки ланцюга постачання. Шляхи зниження невизначеності, забезпечення 
стійкості та стабільності ланцюгів постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 15. 

Тема 5. Управління ризиками та забезпечення надійності 
функціонування ланцюгів постачання 

Сутність та види ризиків у ланцюгах постачання. Функціонування 
ланцюгів постачання в умовах ризику. Методичні підходи до оцінювання 
логістичних ризиків в ланцюгах постачання. Розрахунок та моделювання рівня 
надійності ланцюгів постачання. 

Моделі управління логістичними ризиками в ланцюгах постачання. 
Можливості порівняння альтернатив в умовах ризику для ланцюгів постачання. 
Прийняття рішень в умовах ризику. Порівняння альтернатив в умовах ризику. 
Аналітичне представлення альтернатив і врахування ризику. Критерії вибору 
альтернатив в умовах ризику в ланцюгах постачання. Метод дерева рішень для 
управління ризиками в ланцюгах постачання. Методи та моделі перерозподілу та 
диверсифікації ризиків у ланцюгах постачання. Управління ризиками в ланцюгах 
постачання на основі страхування, хеджування та резервування. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 15. 

Тема 6. Управління бізнес-процесами у ланцюгах постачання 
Функціональний та процесний підходи в управлінні ланцюгами 

постачання. Основні бізнес-процеси, що існують у ланцюзі постачання. 
Декомпозиція процесів в ланцюзі постачання. Модель операцій в ланцюзі 
постачання. Побудова інформаційної моделі ланцюга постачання. Референтні 
моделі бізнес-процесів у ланцюгах постачання. Методи, підходи та програмні 
засоби моделювання бізнес-процесів у ланцюгах постачання. 

SCOR (Supply Chain Operation Reference Model) - референтна модель 
функціонування ланцюгів постачання. Принципи побудови та структура SCOR 
моделі ланцюга постачання. Інтеграція в SCOR моделі концепцій реінжинірингу 
бізнес-процесів, бенчмаркінгу та використання кращіх практик (best practices). 
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Використання SCOR моделі для оцінювання ефективності ланцюга постачання. 
DCOR-моделювання як розвиток стандарту SCOR моделі. , 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 9, 14, 
15, 16, 

Тема 7. Розробка та реалізація логістичних стратегій в ланцюгах 
постачання 

Логістична стратегія та її роль у забезпеченні ефективності й 
результативності функціонування ланцюга постачання. Основні стратегії 
управління ланцюгами постачання. Види та сутність стратегій інтегрованого 
управління і координації ланцюгів постачання. Стратегії, орієнтовані на 
виробництво (Just-in-Time, Just-in-Sequence). Стратегії поповнення запасів на 
основі відповідальності постачальників (Vendor Managed Inventory - VMI). 
Спільне планування, прогнозування і поповнення запасів (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment - CPFR).Стратегії, зорієнтовані на торгівлю (QR, 
ECR, CPFR). Стратегії, сфокусовані на канал. Стратегії, сфокусовані на 
швидкість. Стратегії індивідуалізованого обслуговування клієнтів. Стратегії 
управління витратами. Стратегії операційної динамічності. Розробка логістичної 
стратегії з урахуванням стратегічних цілей ланцюгів постачання. Стратегічний 
бенчмаркінг ланцюга постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 9, 
10, 13, 16. 

Тема 8. Інтеграція і співпраця у ланцюгах постачання 
Типи та моделі взаємовідносин між учасниками ланцюга постачання: 

кооперація, конкуренція, співпраця. Стратегічне партнерство у ланцюзі 
постачання. Формування партнерства на основі управління взаємовідносинами із 
постачальниками та споживачами. Управління процесами інтеграції підприємств 
в ланцюгах постачання. Організація співпраці підприємств та стратегічний 
сорсинг в ланцюгах постачання. Аутсорсинг логістичної діяльності. Переваги 
міжорганізаційної співпраці в ланцюзі постачання. Шанси та ризики стратегії 
взаємодії. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 14, 15. 

Тема 9. Інформаційні технології управління ланцюгом постачання 
Роль, перспектива і ефективність застосування інформаційних технологій в 

управлінні ланцюгами постачання. Сфери застосування інформаційних 
технологій в управлінні ланцюгами постачання. Створення єдиного 
інформаційного простору підприємств у ланцюгах постачання. Сучасні 
інформаційні системи моніторингу ланцюга постачання: SCEM, SCMo. Ланцюги 
постачання в Інтернет-середовищі. Віртуальні логістичні оператори в ланцюгах 
постачання. Приклади реалізації програмних модулів SCM (Supply Chain 
Management) у вітчизняних та зарубіжних ERP-системах. 
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Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 8, 11, 
17. 

Тема 10. Економічні аспекти управління ланцюгами постачання 
Сутність інтегрованого оцінювання функціонування ланцюгів постачання. 

Модель визначення загальних витрат у межах усього ланцюга постачання. 
Фінансові показники оцінювання ефективності ланцюгів постачання. Аналіз 
стратегії та цінності для акціонерів. Модель-фінансових показників ланцюга 
постачання на основі доданої вартості. Особливості визначення економічної 
ефективності та результативності в ланцюгах постачання. Системи вимірювання 
економічної ефективності ланцюга постачання. Система збалансованих 
показників та її використання для оцінювання ефективності функціонування 
ланцюга постачання. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 11, 
12,15. 

Тема 11. Управління ланцюгами постачання на глобальному рівні 
Тенденції до глобалізації в управлінні ланцюгами постачання. Проблеми 

глобальної логістики. Організація глобальної логістики. Компанії «без 
громадянства» та їх роль у функціонуванні глобальних ланцюгів постачань. 
Управління ланцюгом глобальних постачання. Підходи до вибору вітчизняних та 
міжнародних джерел постачання та постачальників. Організація міжнародних 
постачання товарів та управління контрактами з постачальниками. 

Список рекомендованих джерел. Основний: 1-4. Додатковий: 5, 6, 7, 10, 
11, 13, 16. 
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