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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Статистика туризму ” складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
бакалавр

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму)

6.030.506 «Прикладна статистика»

спеціалізації ____________________________________________
__________________________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців
системи знань в області теорії та практики застосування статистичних методів у сфері
туристського бізнесу, побудова прогнозів і на цій основі оцінка перспектив розвитку
конкретних соціально-економічних явищ і процесів з метою забезпечення ефективної
туристської діяльності та її конкурентоспроможності.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями
та інструментарієм щодо статистичної методології кількісного вивчення туристської
діяльності.
1.3. Кількість кредитів 3
1.4. Загальна кількість годин 66(90)
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
4-й
7-й
32 год.
16 год.
год.
42 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
год.
Індивідуальні завдання
- год.

1.6. Заплановані результати навчання:
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Знати:
- методику збору та аналізу інформації, необхідної для системного аналізу індустрії
туризму;
- місце туризму в системі класифікаторів техніко-економічної інформації;
- систему показників статистики туризму;
- статистичну звітність про туристську діяльність та інші джерела інформації у статистиці
туризму;
- групування та класифікації Всесвітньої туристської організації (ВТО);
- рівні Державної служби статистики.
Вміти:
- збирати та обробляти статистичну інформацію щодо туристської діяльності в Україні;
- організовувати та проводити статистичні дослідження попиту та пропозиції туристичних
послуг;
- аналізувати допоміжні та сателітні рахунки туризму.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Комплексна система показників статистики туризму
Тема 1. Поняття щодо туристичного продукту як послуги
Зміст Визначення поняття «туризм». Органи, що відповідають за розвиток туризму в
країні. Основні туристські послуги. Основні поняття туризму, встановлені українським
законодавством. Відмінності понять «відвідувач» і «турист».
Тема 2. Системний підхід до аналізу туристичної діяльності
Зміст Системний підхід до туризму дає можливість побудови якісної моделі його
розвитку, де має місце статистичний облік найбільш важливих складових елементів, таких
як: туристські ресурси; туристська індустрія; туристський продукт; турист; Сприяння
розвитку туристського продукту; туроператорська та турагентська діяльність.
Тема 3. Джерела інформації в статистиці туризму
Зміст Система статистики туризму базується на двох основних видах показників –
моніторингу туристського ринку та оцінки економічної ролі туризму. Оскільки туризм
являє собою збірну галузь, тому особливістю статистичної інформації туризму є
різноманіття джерел її отримання. Це: статистична звітність; звітність міністерств та
відомств; вибіркові обстеження; митна статистика.
Тема 4. Класифікації в туристичній індустрії
Зміст Стандартна міжнародна класифікація видів діяльності у галузі туризму.
Класифікація: туристського попиту; туристських поїздок; туристських витрат;
характерних туристських товарів та послуг; пропозицій у туризмі (засоби розміщення);
засобів транспорту.
Тема 5. Поняття про систему показників статистики туризму
Зміст Система показників статистики туризму: показники розвитку туризму та
індивідуальні показники. Показники туристського попиту. Показники об’єму
туристського потоку. Величина туристських витрат. Показники пропозицій туризму.
Матеріально-технічна база туризму. Показники, що характеризують діяльність засобів
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розміщення. Характеристика діяльності туристських фірм. Показники фінансовоекономічної діяльності. Показники міжнародного туризму.
Тема 6. Показники туристичного попиту та пропозиції
Зміст Система показників туристського попиту: загальні індикатори попиту на туризм;
соціально-демографічні індикатори; соціально-географічні індикатори; економічні
індикатори.
Система показників туристської пропозиції. До них відносять наступні індикатори:
турагенти та туроператори; колективні засоби розміщення; заклади культури та дозвілля;
інформаційне забезпечення відвідувачів, а також комплексні показники.
Тема 7. Показники міжнародного туризму
Зміст Показники розвитку міжнародного туризму важливі для аналізу, як економічної
діяльності туристського підприємства, так і стану туристського ринку, аналізу тенденцій
та розроблення стратегії і тактики діяльності на туристському ринку. До найважливіших
показників цієї діяльності відносять: кількість туристів, які побували за кордоном,
кількість туро-днів по іноземним туристам та сума грошових витрат, які зробили туристи
за час закордонних поїздок.
Розділ 2. Статистична оцінка вкладу туризму в економіку України
Тема 8. Рівні Державної служби статистики України
Зміст Державна статистика – це централізована система збору та обробки статистичної
інформації. Муніципальна статистика не будучи частиною державної або офіційної
статистики, охоплює менші за розміром території. Об’єкт муніципальної статистики
може бути визначеним територіальними та господарськими рамками.
Тема 9. Особливості регіональної статистики туризму
Зміст Особливістю є досягнення інтересів держави у отриманні максимального
економічного ефекту від оптимальної спеціалізації території, з одного боку, поглиблення
процесів регіонолізації економіки, збереження історичних, національних та культурних
особливостей територій, з іншого.
Тема 10. Поняття допоміжного і сателітного рахунку туризму
Зміст Допоміжний рахунок у туризмі (ДРТ) дозволяє аналізувати попит і пропозицію на
туристські послуги, виявити взаємозв’язки між ними, визначити вплив розвитку туризму
на інші види діяльності. Метою складання ДРТ є можливість виміру економічного впливу
туризму на національну економіку. Він являє собою систему таблиць, у яких
використовуються класифікації, визначення, статистичні показники, які пов’язані з СНР93.
Розробка методології сателітних рахунків у межах системи національних
рахунків, що ураховують показники суміжних галузей і дозволяють визначити сукупний
вклад туризму у вітчизняну економіку, який є важливим внеском у вдосконалення
статистики туризму.
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
Кількість годин
денна форма
заочна форма
ус
у тому числі
ус
у тому числі
ьо л п лаб. інд.
ьо л п лаб. інд.
с. р.
го
го
1
2
3 4
5
6
7
8 9 10 11
12
Розділ 1. Комплексна система показників статистики туризму
Тема 1.2.3.4. Поняття
щодо туристичного
продукту як послуги.
Системний підхід до
аналізу туристичної
діяльності. Джерела
інформації в статистиці
туризму. Класифікації в
туристичній індустрії.
22 8 4
10
Тема 5.6.7. Поняття про
систему показників
статистики туризму.
Показники
туристського попиту та
пропозиції. Показники
міжнародного туризму. 22 8 4
10
Разом за розділом 1
44 16 8
20
Розділ 2. Статистична оцінка вкладу туризму в економіку України
Тема 8.9. Рівні
Державної служби
статистики України.
Особливості
регіональної
статистики туризму
23
8 4
11
Тема 10. Поняття
допоміжного і
сателітного рахунку
туризму.
23 8 4
11
Разом за розділом 2
46 16 8
22
42
Усього годин 90 32 16
АБО
Назви розділів
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд.
1

2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Комплексна система показників статистики туризму
Разом за розділом 1
44
16 8
20
Розділ 2. Статистична оцінка вкладу туризму в економіку України
Разом за розділом 2
46
16 8
22
90
32 16
42
Усього годин

с.
р.
13

с.
р.
13
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Туристський продукт як послуга
1
Класифікації у туристській індустрії.
2
Статистичний аналіз туристської діяльності.
2
Система показників статистики туризму.
2
Туристський попит та пропозиції (перегляд презентацій)
3
Особливості регіонального туризму (слайд-шоу)
1
Міжнародний туризм (відео фільми)
1
Рівні Державної служби статистики України.
1
Побудова допоміжного та сателітного рахунків туризму.
3
Разом
16
5. Завдання для самостійної робота

№
з/п
1

2

Види, зміст самостійної роботи
Класифікації ВТО в туристській індустрії. Використання
стандартних класифікацій у процесі підготовки до розробки
програми статистичного спостереження.
Статистичне дослідження попиту та пропозицій на туристичні
послуги. Постановка цілі, розробка організаційного плану та
програми спостереження. Пілотаж анкети та виконання самого
статистичного дослідження з подальшою презентацією
результатів з написанням есе.
Разом

Кількість
годин
12

30

42

6. Індивідуальні завдання
Передбачає проведення статистичного дослідження попиту та пропозицій на
конкретні туристські послуги.
Усі ці розробки повинні бути представлені у вигляді презентації і переглянуті за
допомогою мультимедійної техніки або ноутбуку.
7. Методи контролю
Основними завданнями контролю знань з дисципліни «Статистика туризму» є
оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і навичок, набутих під час навчання. При
цьому, контрольні заходи мають:
1)
стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним
матеріалом;
2)
забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при
виконанні практичних завдань та тестів;
3)
прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків,
самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої
організації свого робочого дня.
Згідно з навчальним планом з дисципліни «Статистика туризму» передбачена
форма підсумкового контролю – екзамен. Оцінювання знань здійснюється за 100бальною шкалою.

8
8. Схема нарахування балів
Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання
залікової роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Сума
Контрольна
робота,
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
завдання
навчальним
планом
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
100
Т1, Т2 ... – теми розділів.
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового
екзамену або залікової роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
Екзамен
робота,
(залікова Сума
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
Разом робота)
завдання
навчальним
планом
Т1,2 Т5, Т8,9 Т10
,3,4
6,7
8
10
7
10
15
10
60
40
100
Т1, Т2 ... – теми розділів.
Т 1. Поняття щодо туристичного продукту як послуги.
Т 2. Системний підхід до аналізу туристичної діяльності.
Т 3. Джерела інформації в статистиці туризму.
Т 4. Класифікації в туристичній індустрії.
Т 5. Поняття про систему показників статистики туризму.
Т 6. Показники туристичного попиту та пропозиції.
Т 7. Показники міжнародного туризму.
Т 8. Рівні Державної служби статистики України.
Т 9. Особливості регіональної статистики туризму.
Т 10. Поняття допоміжного і сателітного рахунку туризму.
Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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9. Рекомендована література
Основна література
.

1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/ 95. ВР.
2. Вишневецька Л.І. Митна статистика: Навчальний посібник. К.: Видавничий дім
«Професіонал», 2008. 352 с.
3. Гельман В.Я. Статистика туризма: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.:
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