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ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ 

 

У сучасних умовах конкуренції підприємств сфери туризму все більшої 

ваги набуває значення послуг. Для більшої кількості споживачів стає важливим 

не просто задовольнити потребу у туристичній послузі, а, скоріше, спосіб її 

отримання, тобто сервіс щодо надання туристичної послуги. 

Кожне туристичне підприємство, яке дбає і хоче щоб бізнес розвивався 

успішно повинно орієнтуватися перш за все на потреби споживачів, проводити 

моніторинг попиту споживачів. В основі попиту послуги має бути її якість та 

корисність для споживачів. Чим вартість послуги дорожче, тим більша увага 

повинна бути приділена туристичним підприємством щодо сервісного 

обслуговування. Якщо послуги не будуть підтримуватися сервісним 

обслуговуванням, то вони і попитом користуватися не будуть та не знайдуть 

своїх покупців. 

А з цього випливає, що в логістиці кожного туристичного господарства 

поруч з управлінням матеріальними потоками не менш важливим є і управління 

сервісними потоками. 

Потоки послуг у туризмі – комплекс послуг з перевезення, розміщення, 

харчування, екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів та інших 

послуг, наданих в залежності від мети подорожі. Крім того, логістичний підхід 

виявився дуже ефективним і для організацій, що надають тільки послуги 

(транспорт, медицина, гостинність) [1, с.93]. 

Потік сервісних послуг – це потоки послуг, що надаються з урахуванням 

якості обслуговування. 

Зростання в теперішній час важливості логістичного управління 

сервісними послугами можна пояснити декількома причинами: кінцева мета 

діяльності більшості туристичних підприємств споживач; розвиток індустрії 

послуг та концентрація у них все більшої кількості підприємств та 

працездатного зайнятого населення; розвиток концепції всезагального 

управління якістю і індустрією послуг. 
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У зарубіжних країнах почав використовуватися термін «логістика 

сервісного відгуку», який можна трактувати як процес координації логістичних 

операцій, що є необхідними для того, щоб надавати послуги найбільш 

ефективними способами як з погляду витрат, так і задоволення попиту 

споживачів. 

Особливості туристських послуг відіграють важливу роль в організації 

логістичного управління. При цьому потрібно враховувати, що якість послуг в 

логістиці суттєво залежить від інформованості покупця послуг (туриста) про 

туроператора чи турагента – продавців турпродукту, про споживчі властивості 

туристського продукту, про умови забезпечення безпеки в місці тимчасового 

перебування, права, обов'язки і відповідальності сторін (продавця і покупця) та 

ін.  

Логістичний сервіс – забезпечення необхідного рівня задоволення вимог 

обслуговування споживачів за найнижчих сукупних витрат, що передбачає 

гарантоване отримання клієнтом послуги відповідної якості, кількості та 

асортименту у визначеному місці, у визначений час за визначеною ціною [1, 

с.35]. 

Логістичний сервіс – комплекс дій, який охоплює і поєднує всі сфери 

бізнесу реалізації послуг таким чином, щоб задовольнити споживача і досягти 

мети діяльності туристичного підприємства. Обслуговування споживача є 

процесом надання додаткових і конкурентних переваг для того, щоб 

максимізувати загальну цінність для кінцевого споживача [3, с.147]. 

Існують різновиди сервісу щодо задоволення попиту споживачів. Сюди 

можна віднести: покращення якості та різновидів послуг, пільги, оперативність 

надання послуг – усе це може дати немалий ефект, а тому швидко розвивається. 

Щоб задовольнити потребу в якості необхідно надавати послуги відповідного 

рівня. 

Об'єктами логістичного сервісу є споживачі матеріальних потоків. 

Логістичний сервіс невід’ємний від збуту, а тому є комплексом послуг, які 

пропонуються споживачам під час процесу прийняття замовлень, при покупці, 

виробництві, постачанні та при продажу послуг. 

Особлива роль у логістичній системі належить підсистемі з 

обслуговування споживача. Першою особливістю цієї підсистеми можна 

вважати те, що споживачі, на яких спрямовується логістичний сервіс, повинні 

бути не просто її кінцевою ціллю, а стати складовою цієї системи. А тому коли 

формується система логістичного сервісу, споживач має розглядатись як 

специфічний структурний елемент, інтегрований зовнішнім середовищем у 

логістичну систему [4, с.49-50]. 

Другою особливістю є те, що саме системи обслуговування є основою 

при дотриманні зворотного зв'язку між споживачем та виробниками 

логістичних послуг.  

У сьогоднішніх ринкових умовах з метою стабільного функціонування 

підприємств сфери туризму, забезпечення конкурентних переваг може бути  
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можливим тільки при удосконаленні системи управління і приведення її у 

відповідність до сучасного рівня техніки, технології, знань, організації 

діяльності. 

Значною особливістю використання логістики у  сфері послуг є те, що 

окрім ефективності економічної, мова йде водночас і про ефективність 

соціальну. Логістика є рівнем культури щодо застосування знань, які дозволять 

не просто приймати і впровадити систематичні рішення, але дозволять 

запровадити системну раціоналізацію складних логістичних систем. 

Логістика на туристичному підприємстві має бути підґрунтям  

економічних стратегій діяльності закладів, повинна використовуватися як 

інструмент у конкурентній боротьбі та розглядатися як логіка управлінських 

рішень при плануванні, управлінні, організації та регулюванні при русі 

туристичних продуктів від первинного джерела до кінцевого споживача. 

У наш час логістика визначає стратегії розвитку у загальному, а не просто 

мінімізує витрати. Туристичні підприємства вимушені витримувати 

конкуренцію на зовнішньому ринку, а це  призводить до необхідності 

покращувати якість обслуговування споживача. Такі підходи дозволять 

забезпечити координацію логістичного забезпечення ринку та виробничої 

стратегії. 

Список використаних джерел: 

 

1. Банько В.Г. Туристська логістика. Навч.посіб. / В.Г.Банько  – К.: 

Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.  

2. Васелевський М. Інформація та кадри в логістичних системах / М. 

Васелевський, Р. Патора. – К.: Львівська політехніка, 2001. – 272 с.    

3. Гура Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.М.Гура. – 

Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 555 с.  

4. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту. Навч. 

посібник / В.В.Смиричинський., А.В.Смиричинський –Тернопіль: «Економічна 

думка», 2003. –  240 с.  

 

 


