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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Планування та обслуговування турпотоків 
Викладач Вичівський Павло Павлович 
Контактний телефон виклада-

ча +380951261040 

E-mail викладача pavlo.vuchivskui@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Змішаний (blended) – очно-дистанційний 
Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС –6 (180 год.) 180 год 
Посилання на сайт дистанцій-

ного навчання https://cutt.ly/jei5wQ0 

Консультації Обговорення питань, що виникають у студентів під 

час вивчення тем, у класі Classroom 
https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/s
ort-last-name 

2. Анотація до курсу 
Курс спрямований на вивчення особливостей планування та обслуговування тур-

потоків. При вивчені дисципліни розглядаються схеми турпотоків, звернуто увагу на 
особливості розвитку в’їзних та виїзних турпотоків. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета – сформувати необхідні теоретичні знання та практичні компетенції з основ 

планування та обслуговування туристичних потоків, сформувати у майбутнього фахів-

ця у сфері туризму глибокі знання про туристичні потоки та принципи їх вивчення, а 

також різні аспекти зміни у ході розвитку сучасних туристичних потоків. 
Цілі: 
– засвоєння студентами головних закономірностей сучасних турпотоків в Українi 

та свiтi; 
– вивчення студентами теоретичних засади планування та обслуговування тур-

потоків; 
– визначення характерних особливостей розвитку в’їзних та виїзних тур потоків  

України; 
– вивчення студентами особливостей планування турпотоків. 

4. Результати навчання (компетентності) 
- Використовує здобуту освіту для розв’язування комплексних завдань і проблем у 

сфері планування та обслуговування турпотоків та застосування вітчизняних і міжна-

родних професійних стандартів в процесі діяльності, що передбачає проведення дослі-

джень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог; 
- Об’єктивно оцінює свої можливості й перспективи в сфері туризму, розуміє ринок 

туристичних послуг; 
- Вдосконалює й розвиває свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; 
- Сприймає, аналізує й реалізує управлінські рішення й інновації у професійній діяль-

ності; 
- Застосовує базові знання в галузі туризму й навички організації турпотоків у туристи-

чній галузі; 
- Виконує всі фахові виробничі та творчі операції у туристичній діяльності, організа-

ційно-технічні роботи, пов᾽язані з плануванням та обслуговуванням турпотоків; 
- Застосовує методику аналізу туристичного ринку; 
- Застосовує знання про найважливіші світові туристичні маршрути; 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 30 

https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/sort-last-name
https://classroom.google.com/r/MzEwOTI3NjIyMTBa/sort-last-name


семінарські заняття / практичні / лабора-

торні 30 

самостійна робота 120 
Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІ Туризмознавство 6 Нормативний 
Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Літера-

тура 
Завдання, год Вага 

оцінки 
Термін 

виконання 
Тема 1. Туристичний 

потік – як основа роз-

витку туристичного 

бізнесу. 
Потік туристів - основа 

комплектування тури-

стичного продукту. 

Класифікація туризму 

за спрямованістю тури-

стичних потоків. Кла-

сифікація туризму за 

сезонністю та інтен-

сивністю тур потоку. 

Особливості управлін-

ня туристичними пото-

ками. 

лекція, 
самос-

тійна 

робота 

5, 7, 8, 9 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7год 
с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 2. Особливості 

туристичних потоків 

України. 
Тенденції формування 

в’їзного туристичного 

потоку до України.  

Аналіз міжнародних 

туристичних потоків 

України 

лекція, 
самос-

тійна 

робота 

2, 3, 7 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7год 
с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 3. Управління 

туристичними пото-

ками. 
Управління потоками 

споживачів туристич-

них послуг в світлі сер-

вісної логістики. Про-

цесно-системний підхід 

до формування турис-

тичних потоків 

лекція, 

самос-

тійна 

робота 

4, 5, 6, 2 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7год 
с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 4. Моделювання 

туристичних потоків. 
Моделювання туристи-

чних потоків з викори-

станням метрологічних 

чисел. Моделювання 

туристичних потоків з 

лекція, 

самос-

тійна 

робота 

1, 4, 6 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7год 
с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 

розкладом 

занять 



використанням мура-

шиних алгоритмів 
Тема 5. Теоретичні 

засади логістики ту-

ризму. 
Комплексна структура 

логістики туризму. Ту-

ристопотік як головний 

об'єкт дослідження 

логістики туризму. Ха-

рактеристика обслуго-

вувальних потоків у 

логістиці туризму. Ба-

зові поняття логістики 

туризму. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття,  
самос-

тійна 

робота 

4, 6, 8,  

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 
 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 6. Транспортна 

логістика в туризмі. 
Класифікація транспор-

тних подорожей і тран-

спортних засобів у ту-

ризмі.  Вибір виду тра-

нспорту та компанії-
перевізника в логістиці 

туризму. Логістика по-

вітряного транспорту в 

туризмі. Логістика ав-

томобільних перевезень 

у туризмі. Логістика 

залізничних подоро-

жей. Логістичне забез-

печення морських круї-

зів. Логістична органі-

зація річкових круїзів 

та прогулянок. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

3, 4, 5 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 
 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 7. Логістика 

міжнародного туриз-

му. 
Чинники розвитку 

міжнародного туризму. 

Туристопотоки за мак-

рорегіонами світу. 

Фінансові потоки в 

міжнародному туризмі. 

Моделі управління ту-

ристичним бізнесом за 

кордоном. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

4, 5, 6 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+7 год 

с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 8. Логістика 

туру. 
Тури та їх класифіка-

ція. Логістична розроб-

ка туру: сутність і пос-

лідовність. Класифіка-

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

1,3,5 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+7 год 

с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 



ція туристичних марш-

рутів. Узагальнена ме-

тодика логістичної роз-

робки туру (вибір пун-

ктів маршруту, ієрархі-

зація попередньо обра-

них пунктів, вибір по-

чаткового та кінцевого 

пунктів маршруту, роз-

робка схеми маршруту, 

оптимізація маршруту, 

програмне забезпечен-

ня туру, організаційно-
технічні заходи із за-

безпечення туру). 

робота 

Тема 9. Статистика 

туристських потоків. 
Завдання статистики 

туристських потоків. 

Показники туристопо-

току за даними Дер-

жавної прикордонної 

служби України. По-

казники туристопотоку 

за даними звітів 

підприємств туризму. 

Визначення середньої 

тривалості перебуван-

ня. Аналіз інтенсив-

ності та тенденцій ро-

звитку туристопотоку. 

Комплексна оцінка се-

зонності в туризмі. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

3, 7,8 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 

4 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 10. Специфіка 

моделювання турис-

тичних потоків. 
Загальна концепція 

логістики туризму. 

Логістика туризму: 

комплексний підхід. 

Розвиток логістики ту-

ризму в Україні. Вико-

ристання логістики в 

управлінні туристич-

ним підприємством 

лекція, 
самос-

тійна 

робота 

2,4 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 5 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 11. Особливості 

моделювання турис-

тичних потоків. 
Вплив інформаційного 

поля середовища на 

географію турпотоків 

України. Сучасний 

лекція, 

самос-

тійна 

робота 

7,9,10 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 5 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 



підхід до моделювання 

в’їзних потоків у ту-

ризмі. Про актуальність 

моделювання тури-

стичних потоків для 

Карпатського реґіону 
Тема 12.  Логістика 

туризму як складова 

туристичного потоку. 
Характеристика обслу-

говувальних потоків у 

логістиці туризму. Ло-

гістичний потенціал 

туристопотоку, ресурс-

ної та матеріально-
технічної баз туризму. 

Стратегія, планування 

та організаційні форми 

логістики турфірми. 

Логістичні канали про-

сування турпродукту: 

традиційний та новіт-

ній підходи. Логістична 

розробка туру: сутність 

і послідовність 

 

лекція, 

самос-

тійна 

робота 

1,2,3 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 13. Міжнародні 

транспортні коридори 

як чинник розвитку 

туризму (на прикладі 

України). 
Інтеграція в європейсь-

ку транспортно-
логістичну систему як 

стратегічний вибір Ук-

раїни. Розвиток туриз-

му в Україні в контекс-

ті розбудови міжнарод-

них транспортних ко-

ридорів. Єврологістика 

та Україна: напрями 

співпраці в ХХІ ст. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття,  
самос-

тійна 

робота 

3,5,9 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 14. Логістика 

тур фірми. 
Концепція логістики 

тур фірми. Стратегія, 

планування та ор-

ганізаційні форми 

логістики тур фірми. 

Вертикальна та гори-

зонтальна інтеграції в 

семі-

нарсь-

ке за-

няття,  
самос-

тійна 

робота 

4,5,6 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 4 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

http://westudents.com.ua/glavy/34727-rozdl-1-logstika-turizmu-yak-skladova-logstiki-poslug.html
http://westudents.com.ua/glavy/34727-rozdl-1-logstika-turizmu-yak-skladova-logstiki-poslug.html
http://westudents.com.ua/glavy/34727-rozdl-1-logstika-turizmu-yak-skladova-logstiki-poslug.html


туризмі. Логістичні 

канали просування 

турпродукту: традицій-

ний та новітній підхо-

ди. Грошові потоки в 

туризмі. Управління 

фінансовими потоками 

туристичних фірм. 

Логістика фінансового 

планування та прогно-

зування туристичної 

діяльності. 
Тема 15. Логістична 

оцінка класичних 

«Чудес світу». 
Єгипетські Піраміди. 

«Висячі Сади» Семіра-

міди у Вавилоні. Храм 

Артеміди в Ефесі. Ста-

туя Зевса в Олімпії. 

Галікарнаський Мавзо-

лей. Колос Родоський. 

Александрійський Ма-

як. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

7,8,9 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 16. Логістичне 

оцінювання сучасних 

«Чудес світу». 
Колізей. Велика Китай-

ська Стіна. Статуя 

Христа в Ріо-де-
Жанейро. Місто давніх 

інків Мачу-Пікчу. Пі-

раміда індіанців майя в 

Чичен-Ітца. Мавзолей 

Тадж Махал. Скельний 

комплекс Петра 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

7,10 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+7 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

Тема 17. Логістична 

оцінка туристичних 

«Чудес» України. 
Національний історико-
архітектурний заповід-

ник "Кам'янець". Наці-

ональний заповідник 

"Хортиця". Національ-

ний дендрологічний 

парк Софіївка (м. 

Умань Черкаської обл). 

Києво-Печерська Лав-

ра. Софія Київська. Хо-

тинська Фортеця. 

Херсонес Таврійський. 

семі-

нарсь-

ке за-

няття, 
самос-

тійна 

робота 

8,9,11 

вивчення тема-

тичного матеріа-

лу ( 2 год+8 год 

с.р.) 

3 бали 

протягом 

семестру 

згідно з 
розкладом 

занять 

6. Система оцінювання курсу 



Загальна система оцінювання 
курсу 

100б = 60б (поточний контроль) + 20б(контр. роб) + 
20б(теорет. контроль (тест)) 
Оцінка за поточний контроль (максимум 60 балів) – 
середнє арифметичне з округленням до цілого 

оцінок отриманих на практичних заняттях та при 

перевірці самостійної роботи студентів, помноже-

них на деякий коефіцієнт. 
Вимоги до письмової роботи Виконувати чітко до вказаних інструкцій 

Практичні заняття Оцінються за 5-ти бальною шкалою 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Здача і захист практичних робіт, контрольної роботи 
та тесту з теоретичним контролем знань 

7. Політика курсу 
Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2 
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