


 



 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Логістика в туризмі ”) 
 

 

  
Галузь знань, напрям 

Характеристика навчальної дисципліни 
      

Найменування показників  підготовки, освітньо-     

    

  кваліфікаційний рівень денна форма   заочна форма 

      навчання   навчання 
         

   Галузь знань     

Кількість кредитів – 3 
  24 Сфера Нормативна 
 обслуговування     

      
          

   (шифр, назва)     

         

Модулів – 
  Напрям 

Рік підготовки: 
 

    

 (шифр, назва) 
       

       

Змістових модулів – 2  Спеціальність Перший   Перший 

   (професійне Семестр 
   спрямування) Другий   Другий 
   

242 «Туризм» 
  

Загальна кількість годин -90 
 

     

  

Лекції        
          

      16 год.   6 год 
        

      Практичні, семінарські 

Тижневих годин для денної 
         

     16 год.   4 год 
форми навчання: 

 

 

Освітньо- 
    

 Лабораторні 
аудиторних – 2 

 

кваліфікаційний рівень:  -    

самостійної роботи 
  

магістр 
   

  Самостійна робота 
студента – 

     

     58 год.   год         

       ІНДЗ: 

      Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 32/76  
для заочної форми навчання – 10/98 



Мета вивчення дисципліни «Логістика в туризмі» полягає у формуванні у 

студентів логічного мислення, оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

навичками, необхідними для самостійної розробки й вибору прогресивних логістичних 

процесів, визначення сумарної трудомісткості логістичних операцій, які виконуються 

працівниками туристського комплексу при обслуговуванні туристів, розрахунки елементів 

логістичних систем по приведеним народногосподарським витратам, виявлення 

конкурентоздатності туристських фірм. 
 

Предметом вивчення дисципліни є сфери застосування логістики в туризмі, 

принципи і методи логістики в туристичній діяльності, функції і завдання, які 

вирішуються логістикою в туризмі, теоретичні засади і організаційно-методичні основи 

формування та функціонування логістичних систем на підприємствах туристичної галузі, 

що пов’язане із Завданнями вивчення дисципліни і складаються з розгляду та вивчення: 
 

теоретичних засад логістики туризму; 
 

- логістичних основ сталого розвитку туризму; 
 

- логістики ресурсної бази туризму; 
 

- логістики туристичної фірми; 
 

- логістики курортного сервісу і готельних послуг у туризмі; 
 

- інформаційної логістики в туризмі; 
 

- фінансової логістики в туризмі; 
 

- транспортної логістики в туризмі. 
 

У результаті вивчення дисципліни «Логістика туризму» студенти повинні знати: 
 

- основні визначення та терміни навчальної дисципліни; 
 

- об’єкт дослідження логістики туризму; 
 

- комплексну структуру логістики туризму; 
 

- методику визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів; 
 

- стратегії, планування та організаційні форми логістики тур фірми; 
 

- логістичну систему управління готелем; 
 

- логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливості; 
 

- основи фінансової логістики в туризмі; 
 

- особливості транспортної логістики в туризмі. 
 

Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичками. У цьому зв’язку 

студенти повинні вміти: 
 

- охарактеризувати логістичні потоки, що обслуговуються у різних сферах 
 

туризму; 



- застосовувати логістичний підхід в туризмі; 
 

- визначати логістичний потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів; 
 

- оцінювати рівень логістичного обслуговування у різних сферах туристичної 
 

галузі; 
 

- розраховувати логістичні витрати. 
 

Значення курсу полягає в тому, що в сучасних ринкових умовах, як свідчить 

світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі набуває той, хто обізнаний у галузі 

логістики, володіє її методами. Діяльність логістики в туризмі включає управління 

потоками туристів, складським господарством і обслуговуванням туристів, управління 

товарними запасами, управління транспортом, раціоналізацію логістичних операцій, 

організацію інформаційних систем, комерційну діяльність тощо. Таким чином, логістика 

на туристських ринках дозволяє мінімізувати товарні запаси, різко знизити трудомісткість 

логістичних операцій під час руху товарів від постачальників до споживачів, суттєво 

скоротити час доставки товарів, підвищує рівень сервісу. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади логістики в туризмі» 

Тема 1. Основи туристичної логістики і понятійний апарат Тема 

2. Об'єкти логістичного дослідження і управління в туризмі Тема 

3. Сфери застосування логістики в туризмі Тема 4. Функції і 

задачі, які вирішуються логістикою в туризмі Тема 5. Логістика 

ресурсної бази туризму 
 

Змістовий модуль 2 «Організація логістики у сфері курортного, туристичного та 

готельного сервісу» 
 

Тема 1. Логістика туристичної фірми 
 

Тема 2. Логістика курортного та готельного сервісу у туризмі 

Тема 3. Інформаційна логістика в туризмі Тема 4. Фінансова 

логістика в туризмі 
 

Тема 5. Транспортна логістика в туризмі (логістика залізничного, автомобільного, 

авіаційного транспорту). 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 
 

 

Назви тем      Кількість годин         

   денна форма      заочна форма   

 усь   у тому числі   усьог     у тому числі  

 ого Л с лаб Інд  с.р. о  Л  С  лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10  11  12 13 

                  



                   

1. Основи туристичної  2 2   8  2     10  

логістики і понятійний               

апарат                 
2. Об'єкти логістичного  2 2   8  2     15  

дослідження і управління               

в туризмі                 

3. Сфери застосування  2 2   8   2    15  

логістики в туризмі               

4. Функції і задачі, які  2 2   7   2    15  

вирішуються               

логістикою в туризмі.               

5. Логістика  2 2   7         

туристичної фірми             15  
              

6. Логістика курортного  2 2   7       18  

та готельного сервісу у               

туризмі                 

7. Фінансова логістика  2 2   5         

в туризмі                 

8. Транспортна               

логістика в туризмі               
Усього годин    16 16   58  6 4    98  

                

ІНДЗ     - -  -   - -  -   

Усього годин    16 16   58  6 4    98  

         4. Теми семінарських занять    
№                Кількість 
з/п       Назва теми       аудиторних 

                годин 

1  Комплексна структура логістики туризму       2  

2  Туристопотік як головний об’єкт дослідження логістики туризму  2  

3.  Характеристика обслуговуваних потоків у логістиці туризму    2  

4.  Базові поняття логістики туризму       2  

5.  Принципова логістична модель сталого розвитку туризму    2  

6.  Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-  2  

  технічної баз туризму              

7.  Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого    2  

  розвитку туризму              

8  Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки    2  

  Всього           16  

                   
 

 

5. Теми практичних занять 
Навчальним планом не передбачено. 

 
6. Теми лабораторних занять 

 

№ Назва теми Кількість 

з/п  Годин 

1 навчальним планом не передбачено  

2   



...  
 

 

7. Самостійна робота 
 

№  Кількість 

з/п Назва теми Годин 

1 Грошові потоки в туризмі 8 

2 Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях 8 

3 Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці 8 

 туризму  

4 Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як 8 

 стратегічний вибір України  

5 Логістика в стратегічному плануванні і прогнозуванні 7 

 туристичної діяльності  

6 Методологія логістики в туризмі 7 

7 Наукова база логістики в туризмі 7 

8 Застосування теорії графів у логістиці туру 5 

 Всього 58 
 

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 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

Підготувати доповідь з дослідження конкретної виробничої організації з 

використанням блок-схем, за наступними темами: 
 

Перелік питань на залік: 
 

1. Застосування логістичного підходу у вітчизняному туризмі 
 

2. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки 
 

3. Методика  визначення  логістичного  потенціалу  рекреаційно-туристичних 
 

ресурсів 
 

4. Розрахунок логістичного потенціалу 
 

5. Концепція логістики турфірми 
 

6. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми 
 

7. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі 
 

8. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи 
 

9. Логістична розробка туру: сутність і послідовність 
 



10. Прогнозування попиту на продукцію підприємства 
 

11. Узагальнена методика логістичної розробки туру 
 

12. Застосування теорії графів у логістиці туру 
 

13. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі 
 

14. Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях 
 

15. Логістичні потоки та вузли в готельному господарстві 
 

16. Логістична система управління готелем 



17. Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та 

можливості 
 

18. Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в 
 

туризмі 
 

19. Логістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних технологій у 

практику вітчизняного туризму 
 

20. Логістика фінансово-банківських послуг 
 

21. Грошові потоки в туризмі 
 

22. Управління фінансовими потоками туристичних фірм 
 

23. Логістика фінансового планування та прогнозування туристичної діяльності 
 

24. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризмі 
 

25. Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму 
 

26. Логістика повітряного транспорту в туризмі 
 

27. Логістика автомобільних перевезень у туризмі 
 

28. Логістика залізничних подорожей 
 

29. Логістичне забезпечення морських круїзів 
 

30. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок 
 

31. Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як стратегічний 

вибір України 
 

32. Єврологістика та Україна: напрями співпраці в ХХІ ст. 
 

33. Потоки послуг у туризмі 
 

34. Організаційна і функціональна структура логістичної інформаційної системи 
 

35. Необхідність логістики в туризмі 
 

36. Конкурентоздатність туристських організацій і фактори логістичного 

управління і контролю в туризмі 
 

37. Основні функції і задачі логістики в туризмі 
 

38. Управління фінансовими потоками в туристських організаціях 
 

39. Логістика в стратегічному плануванні і прогнозуванні туристичної діяльності 
 

40. Методологія логістики в туризмі 
 

41. Наукова база логістики в туризмі 
 

 

9. Методи навчання 
 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-

пошуковий, евристичний, дослідницький. 
 

10. Методи контролю 



Систему контролю складають: залік, усне опитування (співбесіда), реферати, електронні 

презентації, семінари у форматі «круглих столів». За часом педагогічний контроль 

передбачає поточний, тематичний, модульний і підсумковий. 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Навчальна програма. 2. Робоча програма. 3. Методичні матеріали для 

забезпечення самостійної роботи. 4. Контрольні завдання та тести. 5. Перелік питань до 

заліку. 6. Тексти лекцій. 7. Методичне забезпечення практичних занять 8. Методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочного відділення 
 

12. Рекомендована література 

Основна: 
 

1. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства. [текст] : навч. 

посіб. / Р. І. Балашова – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с. 
 

2. Банько В. Г. Туристська логістика: Навч. посіб. – К. : Дакор; КНТ, 2008. – 204 с. 
 

3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Дашков и 

Ко , 2010. – 484 с. 10 
 

4. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. — М.: Финансы и 

статистика, 2004. — 272 с. 
 

5. Дрожжин А.И. Логистика. – М.: МИЭМП, 2010. – 150 с. 
 

6. Козловский В.А., Козловская Э.А. Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд. доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 272 с. 
 

7. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание 

потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190 с. 
 

8. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навчальний посібник. – К. : Знання, 2009. – 444 
 

с. 
 

Додаткова: 1. Арбузова Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учеб. 
 

пособие для студентов вузов / Н. Ю. Арбузова. – М.: Академия, 2009. – 224 с. 
 

2. Баумгартен Л. В. Стратегический менеджмент в туризме: учеб. для студентов 

вузов. – М.: Академия, 2007. – 345 с. 
 

3. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7- 
 

е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 

624 с. (с. 126–137). 
 

4. Карпова Г.А., Хорева Л.В. Экономика и управление туристской деятельностью: 

Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУЭФ, 2011. – 268 с. 
 

5. Левковець. Логістика і системний аналіз. Навч. посібник. – К.: Арістей, 2007. – 
 

269 с. 



 


