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Туристична логістика
Крапівіна Галина Олексіївна
Мета: формування у студентів навичок дослідження логістичної організації та
управління в туризмі, логістичних основ сталого розвитку туризму, проблем
готельного, інформаційного, фінансового і транспортного обслуговування.
Завдання:
ознайомлення з теоретичними основами та науково-практичними
концепціями логістики туризму, що визначається як складова логістики послуг;
розгляд логістичних підстав сталого розвитку туризму, в тому числі
логістики його ресурсної бази;
дослідження головного турпотоку і логістичних потоків, які його
обслуговують, як основного об'єкта вивчення;
дослідження логістики турфірми, туру і міжнародних туристичних
потоків;
розкриття логістичних особливостей готельних, інформаційних та
фінансових послуг в туризмі;
ознайомлення з особливостями транспортної логістики в туризмі і з
перспективами його розвитку в Україні.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
основні поняття і проблеми логістики та туристичної логістики;
основні принципи, функції, особливості туристичної логістики на
туристичному ринку;
складові туристичної логістики в комплексній діяльності туристичних
підприємств;
логістичні технології створення туристичного продукту та формування
його асортименту;
особливості організації комплексного логістичного туристичного
обслуговування;
проблеми та перспективи розвитку туристичної логістики в Україні;
вміти:
застосовувати на практиці отримані теоретичні знання;
аналізувати основні чинники розвитку туристичної логістики;
характеризувати діяльність туроператорів та турагентств щодо
туристичної логістики;
розробляти комплексні програми турів
Залік
Тема 1 Туристична логістика як складова логістики послуг. Логістичні основи сталого
розвитку туризму
Тема 2 Логістика ресурсної бази туризму. Логістика турфірми
Тема 3 Логістика туру. Логістика міжнародного туризму
Тема 4 Логістика готельних послуг в туризмі. Інформаційна логістика в туризмі
Тема 5 Фінансова логістика в туризмі. Транспортна логістика в туризмі
Тема 6-8 Міжнародні транспортні коридори як чинник розвитку туризму. Логістичний
аспект туристичних «чудес» світу та України
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