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Назва курсу  Організація транспортного обслуговування туристів 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242_ Туризм _ 

Викладачі курсу Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 
Контактна інформація 

викладачів 

obordun@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. 
Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити.. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-transportnoho-
obsluhovuvannia-turystiv  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання, обов’язкові для того, щоб вміти організувати транспортне 
обслуговування туристів. Тому у курсі представлено як огляд 
концепцій транспортного законодавства, так і процесів та інструментів, 
які потрібні для якісної організації транспортного обслуговування 
туристів.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація транспортного обслуговування туристів _» є 
вибірковою дисципліною з спеціальності Туризм  , яка викладається у 
__8__ семестрі в обсязі __4________ кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «_Організація транспортного 
обслуговування туристів» є ознайомлення студентів із завданнями 
_туристичного підприємства при наданні транспортного 
обслуговування та формування відповідних компетентностей: 
ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 
транспортного обслуговування туристів; 
ЗК.8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
транспортних робіт;  
ЗК.9. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в 
новій ситуації;  
ЗК.10 Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати 
проблеми на транспорті; 
ЗК.11. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження 
навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності 
на транспорті.. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Закон України «Про транспорт»: за станом на 1994 р./ Верховна Рада 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/page  
1. Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура західноукраїнського 
прикордоння: економіко-географічне дослідження: Автореф. дисертації 
кандидата географічних наук: 11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с 
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2. Бордун О. Ю. Стан та перспективи транспортного забезпечення 
туристичної індустрії Львівської області. Вісник Тернопільського ун-ту. 

Серія географія. 2011. Вип. 30. С. 147–152. 
3. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація прикордонної 
транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами 
сусідами Західноукраїнського регіону. Географія та туризм / ред. кол.: 
Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–
14. 
4. Бордун О. Ю. Транспортні подорожі вузькоколійкою – 
перспективний напрям туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту 

соціальної освіти. Серія географія. 2011. Вип. 7. С. 14–17. 
5. Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського туристичного 
субрегіону транспортною інфраструктурою. Вісник Львівського ун-ту. 

Сер. міжнар. відн. 2012. Вип. 29. С. 28–35. 
6. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація транспортно-
туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції. 
Вісник Львівського ін-ту економіки та туризму. Сер. Економічні науки. 
2012. Вип. 7. С. 271–277. 
7. Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме: 
препринт / А.Г. Зима, И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 
312 с. 

Тривалість курсу ____120_____________   год. 
Обсяг курсу _64_ годин аудиторних занять. З них __32____ годин лекцій, ___32___ 

годин лабораторних робіт/практичних занять та ____56______ годин 
самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- Знати  

- Основні поняття та види транспорту в світі; 
- Основні правові засади надання різних видів транспортних 

послуг (згідно Закону про транспорт України та Асоціації 
України з ЄС) 

- Основні сторони надання послуг (Замовник та Транспортне 
підприємство) 

- Форс-мажорні випадки на транспорті. 
- Відповідальність сторін у випадку транспортних інцидентів. 
- Екологічні небезпеки транспорту світового масштабу (стійкий 

розвиток планети) 
- Екологічні небезпеки транспорту українського масштабу. 
- Регіональні екологічні небезпеки транспорту. 
- Методи подолання екологічних проблем на транспорті 
- Перші винахідники різних транспортних засобів. 
- Розвиток туристичних видів транспорту у світі. 
- Розвиток туристичних видів транспорту в Україні. 
- Розвиток туристичного транспорту в регіоні проживання 

 
- Вміти  

- Працювати в команді 
- Організовувати транспорт для туристів 
- Приймати швидкі рішення при форс-мажорних обставинах 
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- Дотримуватись техніки безпеки на транспорті 
 

Ключові слова Туристичний транспорт, круїз, літак, повітряна куля, дирижабль, 
карета, яхта, човен 

Формат курсу Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Організація 

транспортного обслуговування туристів»1 
Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 
письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
_туризмознавствчих дисциплін, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату Організації транспортного обслуговування 
туристів, розуміння джерел _інформації про транспорт__ 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 
туристичних підприємств по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, 
ілюстрація, демонстрація. 
Семінарське заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; ворк-шоп, презентація результатів 
дослідження.. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Power Point, QGIS, EasyWay, GPS, InShot, Funimate, VivaVideo, Shotcut,  
Davinci Resolve 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• семінарські заняття: максимальна кількість балів_30 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
 • залік: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають письмові 
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роботи (організація транспорту для індивідуального туру). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відвідання занять є 
важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 
усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест  
Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль  
2 

50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Місце транспорту у загальній структурі туристичної послуги. 
2. Види транспортних засобів та класифікація турів. 
3. Структура транспортних послуг у світовому туризмі (за ВТО). 
4. Структура транспортних послуг в українському туризмі. 
5. Формування транспортної інфраструктури у світі (найстаріші 
шляхи та їх класифікація). 
6. Формування транспортної інфраструктури України (найстаріші 
шляхи та їх класифікація). 
7. Види туристичного транспорту м.Львів. 
8. Каретний двір та його транспортні послуги (Львів, Краків, 
Відень). 
9. Чудо Тур та його транспортні послуги. 
10. Розвиток повітроплавання світу. 
11. Розвиток повітроплавання Західної України та м.Львів. 
12. Розвиток велосипедного транспорту у світі. 
13. Перспективи велосипедного транспорту Львова. 
14. Вплив розвитку транспорту на загальний розвиток господарства, 
зокрема туризму. 
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15. Розвиток авіації світу. 
16. Розвиток авіації України та м.Львів. 
17. Характеристика аеропорту імені Данила Галицького. 
18. Аналіз діяльності найбільших авіакомпаній світу. 
19. Аналіз діяльності найбільших аеропортів світу. 
20. Винайдення трамваю та його розвиток і значення для 
задоволення міських туристів 
21. Історія виникнення та розвиток морського судноплавства. 
22. Історія виникнення та розвиток річкового судноплавства. 
23. Історія винаходу та розвиток автомобілебудування. 
24. Особливості надання автомобіля на прокат туристам. 
25. Особливості надання послуг ретро-автомобіля. 
26. Характеристика брендових транспортних послуг у світі. 
27. Підвісна залізниця у Вупперталь. 
28. Особливості надання транспортно-туристичних послуг 
канатною дорогою. 
29. Особливості надання транспортно-туристичних послуг паромом. 
30. Особливості надання авіаційних транспортно-туристичних 
послуг. 
31. Особливості надання залізничних транспортно-туристичних 
послуг. 
32. Особливості надання водних транспортно-туристичних послуг. 
33. Організація транспортних подорожей вузькоколійкою (приклади 
з світових та українських реалій). 
34. Історія винаходу та розвиток залізничного транспорту. 
35. Аналіз діяльності найбільших туристичних залізниць світу. 
36. Організація обслуговування туристів під час водних подорожей. 
37. Основні круїзні території світу. 
38. Розвиток яхтингу. 
39. Класи круїзних суден. 
40. Організація обслуговування туристів під час залізничних 
подорожей. 
41. Організація обслуговування туристів під час автобусних 
подорожей. 
42. Стан розвитку морської транспортної мережі світу. 
43. Стан розвитку внутрішньої водної мережі та основні річкові 
круїзні території України. 
44. Екологічні проблеми автомобільного транспорту. 
45. Екологічні проблеми авіаційного транспорту. 
46. Екологічні проблеми залізничного транспорту. 
47. Екологічні проблеми водного транспорту. 
48. Використання в туризмі повітряних куль та дирижаблів. 
49. Чартерні авіарейси: сутність та класифікація. 
50. Лоукости: переваги та недоліки. 
51. Види міського транспорту майбутнього. 
52. Стратегія розвитку міського транспорту Львова. 
53. Нетрадиційні види туристичного транспорту світу. 
54. Канатні дороги у світі як елемент обслуговування туристів та 
міського транспорту (Лондон, Нью-Йорк та інші) 
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55. Автобус-амфібія: винахід та використання в туризмі. 
56. Екстремальні транспортні засоби (всюдиходи, льодоходи та 
інші) 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

 

 
Тема 1. Мета вивчення 
географії транспорту. 
Поняття, предмет 
дослідження, зміст 
географії транспорту. 
Зв’язок географії 
транспорту з іншими 
науками, що займаються 
туризмом.  
 

Лекція Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура 
західноукраїнського прикордоння: економіко-
географічне дослідження: Автореф. 
дисертації кандидата географічних наук: 
11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с 
Бордун О., Забарило А. Становлення 
географії транспортної інфраструктури як 
наукового напряму. Вісник Львівського у-ту. 

Серія географічна. 2004. Вип. 30. С. 28–31. 
  

- - 

 Тема 1. Мета вивчення 
географії транспорту 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура 
західноукраїнського прикордоння: економіко-
географічне дослідження: Автореф. 
дисертації кандидата географічних наук: 
11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с 
Бордун О., Забарило А. Становлення 
географії транспортної інфраструктури як 
наукового напряму. Вісник Львівського у-ту. 

Серія географічна. 2004. Вип. 30. С. 28–31. 
 

Підготувати питання по 

темі 1 
 

 Тема 2. Історичні 
передумови виникнення та 
розвитку транспорту                                                                   
1. Перші винахідники 
різних транспортних 
засобів. 
2. Розвиток видів 
транспорту у світі. 
3. Розвиток видів 
транспорту в Україні. 
4. Розвиток 
транспорту в вашому 

Лекція Зима А.Г. Особенности и развитие 
транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, 
И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. 
– 312 с. 
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регіоні проживання 
 

 Тема 2. Історичні 
передумови виникнення та 
розвитку транспорту 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Зима А.Г. Особенности и развитие 
транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, 
И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. 
– 312 с. 

Підготувати питання по 

темі 2. Історичні епохи 
розвитку транспорту в 
різних країнах. 
 

 

 Тема 3. Транспорт: види та 
форми.                              
1. Спеціальні 
туристичні види 
транспорту у світі. 
2. Спеціальні 
туристичні види 
транспорту України 
Спеціальні туристичні 
види транспорту у Львові 

Лекція 1. Закон України «Про транспорт»: за 
станом на 1994 р./ Верховна Рада України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-
%D0%B2%D1%80/page 
2. Зима А.Г. Особенности и развитие 
транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, 
И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 
312 с 

 - 

 Тема 3. Транспорт: види та 
форми.                              

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Закон України «Про транспорт»: за станом на 
1994 р./ Верховна Рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-
%D0%B2%D1%80/page  
Зима А.Г. Особенности и развитие 
транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, 
И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. 
– 312 с 

Підготувати питання по 

темі. 3. Презентація  
 

 Тема 4. Особливості 
організації транспортних 
перевезень туристів  
1. Основні правові 
засади надання різних 
видів транспортних послуг 
(згідно Закону про 
транспорт України та 
Асоціації України з ЄС) 
2. Основні сторони 

Лекція Закон України «Про транспорт»: за станом на 
1994 р./ Верховна Рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-
%D0%B2%D1%80/page 
1. Борд.ун О. Ю. Вплив комунікаційної 
інфраструктури на навколишнє середовище. 
Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 
2000. Вип. 26. С. 233–237 
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надання послуг (Замовник 
та Транспортне 
підприємство) 
3. Форс-мажорні 
випадки на транспорті. 
4. Відповідальність 
сторін у випадку 
транспортних інцидентів. 
Екологічні небезпеки 
транспорту 

2. Бордун О. Ю. Проблеми захисту 
грунтового покриву у процесі будівництва та 
експлуатації міжнародної автостради Львів – 
Краковець. Вісник Львівського у-ту. Серія 

географічна. 1999. Вип. 25. С.86–89. 
 

 Тема 4. Особливості 
організації транспортних 
перевезень туристів 
 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

Закон України «Про транспорт»: за станом на 
1994 р./ Верховна Рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-
%D0%B2%D1%80/page 
3. Борд.ун О. Ю. Вплив комунікаційної 
інфраструктури на навколишнє середовище. 
Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 
2000. Вип. 26. С. 233–237 
4. Бордун О. Ю. Проблеми захисту 
грунтового покриву у процесі будівництва та 
експлуатації міжнародної автостради Львів – 
Краковець. Вісник Львівського у-ту. Серія 

географічна. 1999. Вип. 25. С.86–89. 
 

Підготувати питання по 

темі. 4 
 

 Тема 5. Географія 
транспортних потоків світу 
1.Основні транспортні 
вузли 
2. Структура перевезень у 
світі. 
3. Структура перевезень в 
Україні 
. 

Лекція Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних 
туристичних потоків України. Вісник 

Львівського ун-ту. Сер. географічна. 2013. 
Вип. 43.Ч. 2. С. 137–147. 
Бордун О. Ю. Стан та перспективи 
транспортного забезпечення туристичної 
індустрії Львівської області. Вісник 

Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011. 
Вип. 30. С. 147–152 

- - 

 Тема 5. Екскурсія-огляд Семінарське Сайт Чудо Тур Підготувати питання по  
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туристичного транспорту 
Львова 
 

заняття. 
 

Сайти транспортних підприємств Львова темі. 5 

 Тема 6. Автомобільний 
транспорт.                                               
1. Історія винаходу та 
розвиток 
автомобілебудування. 
2. Особливості 
надання автомобіля на 
прокат туристам. 
Особливості надання 
послуг ретро-автомобіля 

 

Лекція Зима А.Г. Особенности и развитие 
транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, 
И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. 
– 312 с 

-  

 Тема 6. Туристичні 
транспорти 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
обговорення 

Бордун О. Ю., Ховалко А. Б. Забезпечення 
рекреаційною та транспортною 
інфраструктурою карстових печер Поділля. 
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. 
Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ: 
Альтерпрес, 2012. Вип. 19. С. 87–94. 

Підготувати питання по 

темі. 6 Розроблення 
відео-блогу про 
туристичний 
транспорт 

 

 Тема 7. Залізничний 
транспорт 
Особливості надання 
залізничних транспортно-
туристичних послуг 
1. Використання 
залізниць для туристичних 
подорожей 
2. Вузькоколійні 
залізниці в туризмі 
 

Лекція Бордун О. Ю. Транспортні подорожі 
вузькоколійкою – перспективний напрям 
туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту 

соціальної освіти. Серія географія. 2011. 
Вип. 7. С. 14–17. 
Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського 
туристичного субрегіону транспортною 
інфраструктурою. Вісник Львівського ун-ту. 

Сер. міжнар. відн. 2012. Вип. 29. С. 28–35. 
Бордун О. Ю. Мандруймо вузькоколійкою. 
Краєзнавство. Географія. Туризм. Київ. 2013. 
№ 4 (777). С. 12–15. 

-  

 Тема 7. Залізничний 
транспорт 
 

Семінарське 
заняття. 
доповідь, 
бесіда, 

Бордун О. Ю. Мандруймо вузькоколійкою. 
Краєзнавство. Географія. Туризм. Київ. 2013. 
№ 4 (777). С. 12–15. 

Підготувати питання по 

темі 7 
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обговорення Бордун О. Ю. Транспортні подорожі 
вузькоколійкою – перспективний напрям 
туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту 

соціальної освіти. Серія географія. 2011. 
Вип. 7. С. 14–17. 

 Тема 8. Водні види 
транспорту                       

1. Організація 
обслуговування туристів 
під час водних подорожей. 
2. Основні круїзні 
території світу. 
3. Розвиток яхтингу. 
4. Класи круїзних 
суден. 
 

Лекція Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Розвиток 
водного туризму в західному регіоні України 
Географія: Наук. Вісник Чернівецького 
університету./ 12н.12.. кол.: В.П. Руденко 
(від.ред) та 12н..– Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2010. – Вип..519-
520, С.39-42 

 

 

 

 Тема 8. Водні види 
транспорту 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Водний туризм 
– перспективний напрямок туризму 
Придністер’я. Туристичні ресурси як чинник 

розвитку території Дністровського 

каньйону : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Тернопіль : Вид. 
центр Тернопільського університету ім. В. 
Гнатюка, 2012. С. 179–184. 

Підготувати питання по 

темі 8 
 

 Тема 9. Виїзд на екскурсію 
в аеропорт імені Данила 
Галицького     

 

Лекція Сайт Львівського аеропорту   

 Тема 9.. Обговорення 
екскурсії в аеропорт імені 
Данила Галицького  

Особливості надання авіа-
послуг 

Семінарське 
заняття. 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О. Ю., Кизима В. Л. Сучасний стан та 
перспективи забезпечення перевезень 
туристів Львівської області повітряним 
транспортом. Вісник Львівського 

університету. Серія міжнародні відносини. 
2018. Вип. 45. C. 290–297 
Бордун О. Використання туристично-

Підготувати питання по 

темі Тема 9. 
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ресурсного потенціалу з повітроплавання у 
Львівській області Матеріали  XІІІ 
Міжнародної наукової конференції 
«Географія, економіка і туризм: національний 
та міжнародний досвід. – Львів – 2019,  С.45-
48 

 Тема 10 Транспортна 
логістика 
Ознайомлення з стратегією 
розвитку транспорту 
Львова 
1. Проект канатної 
дороги 
2. Логістичний центр – 
ознайомлення з його 
роботою. 
 

Лекція Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація 
прикордонної транспортної інфраструктури в 
контексті розвитку туризму з країнами 
сусідами Західноукраїнського регіону. 
Географія та туризм / ред. кол.: 
Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : 
Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–14. 
Бордун О. Ю., Грицевич В. С. Транспорт 
Розточчя в контексті рекреаційного розвитку 
регіону. Часопис Харківського у-ту. Серія 

географія. Харків, 2016. Вип. 44. С. 77–83. 
 

  

 Тема 10 Транспортна 
логістика 
Презентація стратегії 
розвитку транспорту 
Львова 
 

Семінарське 
заняття. 
Ворк-шоп, 
бесіда, 
обговорення 

Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація 
транспортно-туристичного комплексу 
Львівської області у контексті євроінтеграції. 
Вісник Львівського ін-ту економіки та 

туризму. Сер. Економічні науки. 2012. Вип. 7. 
С. 271–277. 
 

Підготувати питання по 

темі 10 
 

 

 

 


