
1. Код. ФП. 04. 
2. Назва. Управління ланцюгом постачань. 
3. Тип. Нормативна. 
4. Рівень вищої освіти. 2. 
5. Рік навчання. 1. 
6. Семестр. 1. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Швець М.Д., канд. техн. наук, доцент. 
9. Результати навчання: 
Здобуття студентами знань про сучасні концепції і технології, які використовуються  при 
організації процесу управління ланцюгами постачань, основні принципи формування системного 
погляду на організацію та управління ланцюгами постачань, перспективні  напрями розвитку 
логістики та управління ланцюгами постачань, вплив логістичного середовища на функціонування 
ланцюга постачань, прийняття  рішення в проектуванні, моделюванні, управлінні та координації 
ланцюгів постачань,оцінювання  економічної ефективності ташляхи зниження логістичних 
витрат функціонування ланцюга постачань. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Дисципліна є базовою для підготовки магістрів даної спеціальності. 
12. Зміст: 
Логістика – основа побудови ланцюга постачань. Управління ланцюгом постачань, як 
неперервним потоком. Особливості інтегрованого управління логістичним ланцюгом. Стимули в 
логістичних ланцюгах постачань. Управління бізнес-процесами у ланцюгах постачань. 
Моделювання ланцюга постачань. Логістика закупівлі. Логістика виробництва та дистрибуції. 
Логістика переробки (утилізації). Логістика транспортування. Логістика складування. 
Логістика інформаційна. Логістика фінансів та персоналу. Логістика сервісу. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дєйвид Дж. Логистика: Интегрированная цепь 
поставок/Logistical Management: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2010 . –640 с. 
2. Управлениецепями поставок. – М.: Инфра-М, 2008. – 704 с.  
3. Джонсон Д.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи–мл П.Р. Современная логистика. –М.: Вильямс. –
2004. –624 с.   
4. Економіка логістичних систем: Монографія / М. Васелевський М та ін.; За наук. ред. Є. 
Крикавського та С. Кубіва. – Львів: В-во Національного університету „Львівська 
політехніка”,2008. – 596 с. 
5. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 30 год. лекцій, 30 год. 
практичних занять, 120 год. самостійної роботи. Разом - 180 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
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1. Index. ФП. 04. 

2. Tittle. Supply chain management. 

3. Type. Normative. 

4. The level of higher education. 2.  

5. Second year of study. 1. 

6. Fourth semester. 1. 

7. The number of ECTS credits. 5. 

8. Full name of Lecturer, degree, position. M.D. Shvets, PhD. Sc. sciences. 

9.Content: The logistic is basis of construction of chain of supplies. Management of supplies a chain, as 

by a continuous stream.Features of computer-integrated management a logistic chain. Stimuli are in the 

logistic chains of supplies. A management biznes-procesami is in the chains of supplies. Design of chain 

of supplies.Logistic of purchase.Logistic of production and distribution.Logistic of processing 

(utilizations).Logistic of transporting.Warehousing logistic. The logistic is informative. Logistic of 

finances and personnel.Logistic of service. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


