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1. Мета опанування дисципліни: формування системного мислення та комплексу 

спеціальних знань з питань теоретичних та методологічних основ логістичної організації та 

управління в туризмі проблем готельного інформаційного фінансового та транспортного 

обслуговування зокрема в контексті розширення мережі міжнародних зв’язків України та 

інтеграції країни у світовий та європейський економічний простір. 

 

2. Завдання: засвоєння студентами мети завдань та принципів міжнародної туристичної 

логістики її актуальності та функціональних областей придбання навичок щодо забезпечення 

логістики туру. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння: 

розуміння актуальності та економічного результату від впровадження логістики в діяльність 

туристичних підприємств 

знання предмета, мети, завдання і змісту міжнародної туристичної логістики 

застосування знань і розумінь: 

вміння ефективно планувати, організовувати та керувати туристичними потоками на 

національному та міжнародному рівнях 

вміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в міжнародній туристичній 

логістиці 

вміння визначати необхідні рекреаційні ресурси та планувати міжнародні подорожі 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 

 при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

 при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи туристичної логістики 

Тема 1. Теоретичні засади логістики послуг  

Тема 2. Концептуальні основи міжнародної туристичної логістики 

Тема 3. Методологія та наукова база міжнародної туристичної логістики 

Змістовий модуль 2. Функціональні галузі міжнародної туристичної логістики 

Тема 4. Логістика ресурсної бази туризму 

Тема 5. Логістика турфірми 



Тема 6. Логістика туру 

Тема 7. Логістика готельних послуг 

Тема 8. Інформаційні технології в міжнародній туристичній логістиці 

Тема 9. Фінансові потоки в міжнародній туристичній логістиці 

Тема 10. Транспортна логістика в міжнародному туризмі 

 

6. Викладацький склад: к.і.н., доцент  Дацюк Т.К. 

 

 


