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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Міжнародний туристичний бізнес і логістика в 
туризмі» буде корисна майбутнім фахівцям в сфері туризму, оскільки 
міжнародний туризм, це передусім бізнесова діяльність, що органічно 
пов’язана з міжнародним середовищем та такими логістичними групами, 
як потоки туристів, туристичні ресурси, транспортні маршрути, 
інформаційне та фінансове обслуговування тощо 
Перевагами дисципліни є практична спрямованість і формування 
практичних навичок з міжнародного туристичного бізнесу та 
застосування логістичних засад в діяльності туристичних підприємств. 
При викладанні дисципліни активно застосовуються ситуаційні завдання, 
презентації, робота з базами даних міжнародного туризму.  

Мета та цілі 

Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту отримати професійні 
знання з особливостей міжнародного туристичного бізнесу, зокрема його 
теоретично-концептуальної бази, економічних функцій, компонентної та 
регіональної структури, нових організаційних форм в умовах глобалізації, 
концептуальних основ логістики туризму,  сформувати навички аналізу та 
моделювання міжнародних бізнесових процесів в туризмі, вибору 
прогресивних логістичних процесів, визначення сумарної трудомісткості 
логістичних операцій, які виконуються працівниками туристського 
комплексу при обслуговуванні туристів, розрахунку елементів логістичних 
систем по приведеним народногосподарським витратам, виявлення 
конкурентоздатності туристських фірм 
Завдання: Ознайомити майбутніх фахівців в галузі туризму з 
особливостями сучасного міжнародного туристичного бізнесу та з 
логістичними засадами геопросторової організації та управління 
туризмом. 

Результати навчання 
 

Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 
туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 



 
 
 
 
 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

розвитку. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати 
механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів 
соціальної та етичної відповідальності. Управляти процесами в суб’єктах 
індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є 
складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних 
підходів. 
 
Комунікабельність (вербальне та невербальне спілкування); 
організаційні навички: планування (тайм-менеджмент, координація, 
організованість  пунктуальність, багатозадачність, управління часом; 
адекватне сприйняття критики та готовність до удосконалення; 
відповідальність; гнучкість та вміння адаптуватись до ситуації; 
креативність та ініціативність; готовність навчатись (коучинг); критичне 
мислення; дружелюбність та відкритість; любов до професії, 
зацікавлення; емпатія, вміння слухати; професійний етикет; культурна 
обізнаність; доброзичливість; цілеспрямованість. 

Пререквізити 

Базові знання з дисциплін: «Туризмологія», «Теорія та практика 
рекреаційно-туристичного природокористування», «Туристична політика 
та управління розвитком туризму регіону та ОТГ»,  «Кон’юнктурні 
дослідження галузевих ринків туризму України та світу», «Інноваційно-
інформаційна діяльність в туристичній індустрії» 
 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1.Основи 
міжнародного 
бізнесу 

Поняття міжнародного бізнесу та його 
структура. Суть, види та форми міжнародного 
бізнесу. Суть і мотивація міжнародного 
бізнесу. Види міжнародного бізнесу. Форми 
міжнародного бізнесу. Рівні правового 
регулювання міжнародного бізнесу. Моделі 
управління туристичним бізнесом. Бізнесова 
складова туристичних послуг. Міжнародний 
туристичний бізнес на Україні. (далі МТБ) 
.Міжнародний туристичний комплекс. 
Пріоритетні напрямки розвитку МТБ. 
Проблеми розвитку тур. галузі в Україні та їх 
вирішення. Форми ринкових структур у 
туризмі. Досконала конкуренція. Чиста 
монополія. Олігополія. Монополістична 
конкуренція. 

Ознайомитися чинниками 
динамічного розвитку 
міжнародного туристичного 
бізнесу та ролі держави в 
управлінні ним, з теоріями 
порівняльних та 
конкурентних переваг в 
МТБ 

Тема 2. 
Економічні 
функції 
міжнародного 
туристичного 
бізнесу. 
 

Економічний ефект МТБ. Загальний вплив 
МТБ на економіку країни. Внесок туризму в 
створення національного доходу. Вплив МТБ 
на ринок праці та регіональний розвиток. 
Реальні економічні процеси, підприємницька 
діяльність суб’єктів світового ринку, її форми, 
типи, організація та управління нею. 
Економічні причини виникнення конкретних 
ситуацій. Міжнародний туристичний бізнес як 
джерело валютних надходжень для країни. 
Теорії міжнародного туристичного бізнесу та 
їх використання. 

Дослідити економічні 
функції МТБ 



Тема 3. 
Особливості 
міжнародного 
туристичного 
ринку як ринку 
послуг. 
Зайнятість 
 

Туристична послуга та її особливість. 
Попит та споживання в МТБ. Мотивація 
споживачів у туризмі та її моделювання. 
Сегментація міжнародного туристичного 
ринку. Явище «культурного шоку» та його 
подолання. Специфіка форми 
міжнародного бізнесу. Ефект насичення в 
туризмі. Спільні цілі учасників створення 
турпакету.  Туристичний бізнес як стимул 
розвитку галузей господарства. Тенденції 
формування рівня зайнятості у провідних 
тур. країнах. Фактори впливу на рівень 
зайнятості у сфері МТБ. Світова 
структура зайнятості та єдина 
технологічна політика в рамках 
корпораційної структури. Кооперативні 
зв’язки з інноваційними кластерами.   
Поділ праці, спеціалізації, підвищення 
ефективності виробництва 

Вивчити особливості 
міжнародного туристичного 
ринку, як ринку послуг 

Тема 4. 
Структура 
міжнародного 
туристичного 
бізнесу 

Основні види туристичних організацій. 
Характеристика постачальників послуг МТБ. 
Комплексний логістичний підхід до сталого 
розвитку тур. бізнесу в регіоні країни. 
Регіональна структура міжнародного 
туристичного бізнесу. Чинники регіонального 
розвитку МТБ. Регіональний розподіл 
міжнародних туристичних прибутків. 
Регіональна структура міжнародних 
туристичних надходжень. Перспективні 
міжнародні туристичні  напрямки сучасності. 
Особливості регіонального та міждержавного 
співробітництва. Функції туроператора та 
турагентів за системою доходів та 
приналежністю тур продукту. Класифікація 
туроператорів у міжнародному туристичному 
бізнесі. 
 

Розглянути компонентну 
структуру МТБ 

Тема 5. Нові 
форми 
міжнародного 
туристичного 
бізнесу. 

 

Глобальні об’єднання в МТБ. Стратегічні 
альянси в МТБ. Міжкультурна взаємодія в 
МТБ. Брендинг у МТБ. Глобальні фінансові 
ринки в режимі реального часу. Глобальні 
механізми конкуренції. Глобальні проблеми 
внаслідок взаємодії людини і природи, 
людини і суспільства. Міжнародне 
середовище бізнесу: конкуренція та 
регулювання у глобальній економіці. 
Створення стратегічних альянсів у сфері 
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт. 

Ознайомитися з новими 
організаційними формами 
МТБ в умовах глобалізації 

Тема 6. 
Логістична 
модель сталого 
розвитку сфери 
послуг та сталого 
розвитку туризму. 

Логістика туризму як складова логістики 
послуг. Концептуальні основи логістики 
послуг. Комплексна структура логістики 
туризму. Туристопотік як головний об’єкт 
дослідження логістики туризму. 
Концептуальні основи сталого розвитку. 

Ознайомитися з 
комплексною структурою 
логістики туризму, 
особливостями 
обслуговуючих потоків у 
логістиці туризму, а також 



 
Принципова логістична модель сталого 
розвитку туризму. Завдання України з 
сталого розвитку туризму. Застосування 
логістичного підходу в українському туризмі 

базових понять цього 
напрямку. 

Тема 7. Логістика 
ресурсної бази 
туризму 

Значення ресурсної бази туризму та 
необхідність її логістичного оцінювання. 
Методика визначення логістичного потенціалу 
природно-рекреаційних та історико-
культурних туристичних ресурсів. Розрахунок 
логістичного потенціалу морської пляжної 
зони. Визначення логістичного потенціалу 
історично-музейних пам’яток. Логістика 
овертуризму 

Розуміти значення 
ресурсної бази в туризмі та 
її логістичної оцінки, 
особливості. Вміння 
визначати логістичний 
потенціал рекреаційно-
туристичних ресурсів та 
здійснювати розрахунки 
логістичного потенціалу 
морської пляжної зони 

Тема 8. Логістика 
турфірми та туру 

Концепція логістики тур фірми. 
Організаційні форми логістики тур фірми. 
Вертикальна та горизонтальна інтеграції в 
туризмі. Збутові канали в туризмі: 
традиційний та логістичний підходи. Тури та їх 
класифікація. Логістична розробка туру: 
сутність та послідовність. Застосування теорії 
графів в логістиці туру. 
 

Вивчити концепцію 
логістики туристичного 
підприємства, питання 
стратегії, планування та 
організаційні форми 
логістики турфірми, 
вертикальної та 
горизонтальної інтеграції в 
туризмі, а також 
особливості логістичних 
каналів просування 
турпродукту за традиційним 
та новітнім підходами. 

Тема 9. 
Транспортна 
логістика в 
туризмі 

Класифікація транспортних подорожей та 
транспортних засобів у туризмі, вибір виду 
транспорту та компанії-перевізника. 
Специфіка логістики повітряних, 
автомобільних та залізничних подорожей 
туристів, логістичного забезпечення морських 
круїзів та логістичної організації річкових 
круїзів та прогулянок. Міжнародні транспортні 
коридори. Єврологістика та Україна 

Ознайомитися з 
особливостями 
транспортної логістики 
міжнародного туристичного 
бізнесу 

Тема 10. 
Логістика 
готельного та 
ресторанного 
господарства 

Традиційний та сучасний погляд на логістику 
готельного господарства. Логістичний цикл 
обслуговування туристів у готелях. Логістичні 
потоки та вузли в готельному господарстві. 
Логістична система управління готелем. 
Логістична структура та логістичні потоки у 
ресторанному господарстві. Логістичний цикл 
виробництва на ресторанному підприємстві. 

Розкриття сутності сектору 

розміщення та харчування 

як основних постачальників 

туристичних послуг, 

логістичного циклу 

обслуговування туристів у 

готелях та ресторанах, 

логістичних потоків та 

вузлів у готельному та 

ресторанному  

господарстві, логістичної 

системи управління 

готелями та закладами 

ресторанного господарства. 



Тема 11. 
Інформаційна та 
фінансова 
логістика в 
туризмі. 

 

Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх 
принципи побудови та можливості. 
Інформаційні технології як складові 
логістично-маркетингової політики в туризмі. 
Логістично-маркетингові проблеми 
впровадження інформаційних технологій у 
практику українського туризму. Туризм: 
інформаційні технології майбутнього. 
Логістика фінансово-банківських послуг. 
Грошові потоки в туризмі. Управління 
фінансовими потоками туристичних фірм. 
Логістика фінансового планування та 
прогнозування туристичної діяльності. 

 

Розглянути логістичні 
інформаційні системи у 
туризмі, виокремити 
логістичні проблеми 
впровадження 
інформаційних технологій в 
практику українського 
туризму. Розкрити загальні 
особливості логістики 
фінансово-банківських 
послуг, сутності грошових 
потоків у туризмі, 
управління фінансовими 
потоками туристичних 
підприємств, логістики 
фінансового планування та 
прогнозування туристичної 
діяльності. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати завдання для самостійної 
роботи. 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 30 

Змістовий модуль 2 30 

Підсумковий контроль (теми 1-11)– залік 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 



60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


