
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальність        075 «Маркетинг»   

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Управління ланцюгами постачань» 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: Кредитів ECTS Годин За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна підготовка 

5 150 18 - 54 - 78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг 2. Маркетингові комунікації 3. Маркетингові 

дослідження і бізнес-аналітика 

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Стратегічний маркетинг 2. Управління продажами та брендами 3. 
Маркетинг закупівель 4. Міжнародний маркетинг  5. 

Конкурентоспроможність підприємства     

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 
Знати Вміти 

  проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності 
 використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності 
 використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових 

рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності 
 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
Знати Вміти 

- мету управління ланцюгами постачань логістичної мережі, організаційної структури 

та корпоративної інформаційної системи; 

- систему критеріїв і обмежень та можливі варіанти логістичних ланцюгів; 

 уважно стежити за ринковим попитом і виробляти планування, 

спираючись на них; 

 вивчати просторово-часовий розподіл продажів і сегментувати 



- методику вибору оптимального варіанта управління ланцюгами постачань; 

- підсистему інформаційної підтримки логістичної системи; 

- вимоги до технологічного процесу перевезень; 

- вимоги до системи інформаційної підтримки; 

- вимоги     до     організації     фінансових потоків 

- сутність процесно-системного підходу до управління ланцюгами 

постачання на підприємстві; 

- складові системи логістичного управління підприємства; 

- механізми формування, розподілу та методи оцінки ефективного 

управління матеріальними, фінансовими, кадровими та інформаційними потоками 

впродовж ланцюга постачання; 

- методи логістичного управління ланцюгами постачання на підприємстві; 

- методи оцінки забезпечення якості логістичних операцій 

споживачів на основі потреби в товарах і послугах; 

 в рівній мірі орієнтувати логістичну мережу на постачальника та 

клієнта; 

 стратегічно планувати систему постачань; 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних ресурсів; 

 активно використовувати методи залучення нових каналів 

розподілу; 

 використовувати методи лінійного програмування, математичне 

моделювання та інформаційні технології для збільшення 

точності прогнозу та розробки мережевих графіків постачань і 

оптимальних маршрутів руху. 

 проводити оцінку ефективності управління матеріальними, 

фінансовими, кадровими та інформаційними потоками на 

підприємстві; 

 проводити діагностику ефективності логістичного управління на 

підприємстві на засадах комплексного аналізу; 

 оцінювати ефективність створених ланцюгів постачання та 

забезпечувати якість логістичних операцій. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності. 

2. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. 

3. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного 

аналітичного й методичного інструментарію. 

4. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 

5. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність такої діяльності. 

6. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного 

застосування маркетингового інструментарію. 

7. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяль-ності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища. 

8. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. 

9. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. 

10. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. 

 

 

 

 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістов-

ний розділ 

Вид 

заняття 
Тема Знати Вміти План 

заняття 

Лекція, 

методична 
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 Критерії і обмеження в логістичних 
системах 

- мету управління 
ланцюгами постачань 
логістичної мережі, 
організаційної структури 
та корпоративної 
інформаційної системи; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 уважно стежити за ринковим попитом і виробляти 
планування, спираючись на них; 
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Оцінка і вибір SCM логістичної ситеми - систему критеріїв і обмежень 
та можливі варіанти 
логістичних ланцюгів 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 вивчати просторово-часовий розподіл 
продажів і сегментувати споживачів на 
основі потреби в товарах і послугах; 
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Визначення  вимог до забезпечення - методику вибору  проваджувати маркетингову діяльність на основі   



SCM логістичної системи оптимального варіанта 

управління ланцюгами 

постачань; 
 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 в рівній мірі орієнтувати логістичну мережу на 
постачальника та клієнта; 
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Характеристика логістичної SCM 
системи 

- мету управління ланцюгами 
постачань логістичної мережі, 
організаційної структури та 
корпоративної інформаційної 
системи; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 
уважно стежити за ринковим попитом і виробляти 
планування, спираючись на них; 
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 Побудова логістичної SCM системи - систему критеріїв і обмежень 

та можливі варіанти 
 проваджувати маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
  



логістичних ланцюгів; функціональних зв'язків між її складовими 
 проводити маркетингові дослідження у різних 

сферах маркетингової діяльності 
 визначати вплив функціональних областей 

маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 вивчати просторово-часовий розподіл продажів і 
сегментувати споживачів на основі потреби в 
товарах і послугах; 
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Вибір інформаційної підсистеми. - вимоги до технологічного 
процесу перевезень; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних 
ресурсів; 

 активно використовувати методи залучення нових 
каналів розподілу;  

 сутність процесно-системного підходу до 
управління ланцюгами 

 постачання на підприємстві; 

 
 

 



 - складові системи логістичного управління 
підприємства; 
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Вимоги до процесу  SCM перевезень - вимоги до технологічного 
процесу перевезень; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних 
ресурсів; 

 активно використовувати методи залучення нових 
каналів розподілу 
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Стратегії "В термін замовити" (Order 
In Time), "Точно в строк" (Just In Time) 

- систему критеріїв і обмежень 
та можливі варіанти 
логістичних ланцюгів; 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних 

  



ресурсів; 
 активно використовувати методи залучення нових 

каналів розподілу; 
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1. Сутність процесно-системного 
підходу до управління 
ланцюгами постачання на 
підприємстві;  

2. Складові системи логістичного 
управління підприємства;  

3. Механізми формування, 
розподілу та методи оцінки 
ефективного управління 
матеріальними, фінансовими, 
кадровими та інформаційними 
потоками впродовж ланцюга 
постачання;  

4. Методи логістичного 
управління ланцюгами 
постачання на підприємстві;  

5. Методи оцінки забезпечення 
якості логістичних операцій. 

- мету управління 

ланцюгами постачань 

логістичної мережі, 

організаційної структури 

та корпоративної 

інформаційної системи; 

- систему критеріїв і 

обмежень та можливі 

варіанти логістичних 

ланцюгів; 

- методику вибору 

оптимального варіанта 

управління ланцюгами 

постачань; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності. 

 уважно стежити за ринковим попитом і 

виробляти планування, спираючись на них; 
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5 Управління матеріальними потоками 
підприємства. 
Управління потоковими процесами 
постачання. 

- підсистему 

інформаційної підтримки 

логістичної системи; 

- вимоги до 

технологічного процесу 

перевезень; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних 
ресурсів; 

 активно використовувати методи залучення нових 
каналів розподілу; 

 використовувати методи лінійного програмування, 

  



математичне моделювання та інформаційні 
технології для збільшення точності прогнозу та 
розробки мережевих графіків постачань і 
оптимальних маршрутів руху. 
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8 

Управління запасами в ланках 
поставок. 
Управління ланками розподіл. 

- складові системи 

логістичного управління 

підприємства; 

- механізми формування, 

розподілу та методи 

оцінки ефективного 

управління матеріальними, 

фінансовими, кадровими 

та інформаційними 

потоками 

впродовж ланцюга 

постачання; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 використовувати методи лінійного програмування, 
математичне моделювання та інформаційні 
технології для збільшення точності прогнозу та 
розробки мережевих графіків постачань і 
оптимальних маршрутів руху. 

 проводити оцінку ефективності управління 
матеріальними, фінансовими, кадровими та 
інформаційними потоками на підприємстві; 
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5 Управління потоковими 
процесами складування та 
транспортування.  

- підсистему 

інформаційної підтримки 

логістичної системи; 

- вимоги до 

технологічного процесу 

перевезень; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 

  



розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 розробляти стратегію ланцюгів руху матеріальних 
ресурсів; 

 активно використовувати методи залучення нових 
каналів розподілу; 
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5 

Управління потоковими процесами 
постачання 

- складові системи 

логістичного управління 

підприємства; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 проводити оцінку ефективності управління 
матеріальними, фінансовими, кадровими та 
інформаційними потоками на підприємстві; 

 проводити діагностику ефективності логістичного 
управління на підприємстві на засадах 
комплексного аналізу; 
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Управління запасами в ланках 
поставок 

- механізми формування, 
розподілу та методи оцінки 
ефективного 
управління матеріальними, 
фінансовими, кадровими та 
інформаційними потоками 
впродовж ланцюга постачання; 
- методи логістичного 
управління ланцюгами 
постачання на підприємстві; 
- методи оцінки забезпечення 
якості логістичних операцій 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 

 
 
 

 
 

 



системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 проводити оцінку ефективності управління 
матеріальними, фінансовими, кадровими та 
інформаційними потоками на підприємстві; 

 проводити діагностику ефективності логістичного 
управління на підприємстві на засадах 
комплексного аналізу; 

 оцінювати ефективність створених ланцюгів 
постачання та забезпечувати якість логістичних 
операцій. 
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1. Використання АВС і XYZ 
    аналізів в управлінні запасами. 
2.Моделі управління запасами в 

ланках поставок. Управління 
запасами в умовах невизначеності. 

3.Розміщення запасів в лаках 
поставок. Метод DRP. 

4.Формування інформаційних 
потоків.  

5.Інформаційні моделі в системі 
   логістичного управління.  
6.Управління інформаційними 

потоками в ланках поставок. 

- сутність процесно-

системного підходу до 

управління ланцюгами 

постачання на 

підприємстві; 

- складові системи 

логістичного управління 

підприємства; 

- механізми формування, 

розподілу та методи 

оцінки ефективного 

управління матеріальними, 

фінансовими, кадровими 

та інформаційними 

потоками 

впродовж ланцюга 

постачання; 
 

 проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

 проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності 

 визначати вплив функціональних областей 
маркетингу на результати господарської 
діяльності ринкових суб’єктів 

 розробляти маркетингове забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах невизначеності 

 використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності 

 використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень і 
розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності 

 аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 

 проводити діагностику ефективності логістичного 
управління на підприємстві на засадах 
комплексного аналізу; 

 оцінювати ефективність створених ланцюгів 
постачання та забезпечувати якість логістичних 
операцій. 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 



• Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ :Університет 

митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/743/view/1656  

• Тюріна Н.М. Логістика : Навч. посіб.  / Н. М.Тюріна, І.В. Гой,  І.В. Бабій. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. –  392 с. 

• Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2017. –844 с. 

• Посилкіна О.В.,Баєва О.І., Онищенко Я.Г., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Економіка логістики:  навч.  посіб. для  здобувачів  вищої  освіти,  які навчаються  за  

освітньо-професійною  програмою  «Логістика» -Харків  : НФаУ, 2018. -251с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 
залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Moodle – дистанційне навчання і контроль; 

• МойСклад - програма з торгівлі, складського обліку та CRM; 

• Z-monitor, B2B-Center - сервіси держзакупівель, тендерів та поставок; 

• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

 


