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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 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.
У тому числі Індивідуальні завдання
25 - год.
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1.6. Заплановані результати навчання:
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.
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Матеріально-технічна база туризму. Показники, що характеризують діяльність засобів
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
17

25

42

6. Індивідуальні завдання
Передбачає проведення Статистичного дослідження попиту та пропозицій на
конкретні туристські послуги, або Статистична оцінка туристської індустрії країни (за
вибором студента бакалавра).
Критерії оцінювання індивідуального завдання у max балах:
№
Розділи завдання
max бал
п/п
1
Обгрунтована постановка проблеми та актуальність
5
2
Статистичний алгоритм сбору, обробки та поширення
5
інформації
3
Аналітична оцінка результатів дослідження та прийняття на
5
цій основі висновків та рекомендацій, щодо розвитку
туристського бізнесу в Україні чи світі
4
Бонусні бали за використання англійської мови. Як приклад
5
с.52-70 та с.74-76 навчально-методичного посібника
Статистика туризму[13]
Усього
20
.
Усі ці розробки повинні бути представлені у вигляді презентації (бажано
інтерактивної Prezzi) і переглянуті за допомогою мультимедійної техніки або ноутбуку.
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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:
- стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
- забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні
практичних завдань та тестів;
- прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного
цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого
часу.
Згідно з навчальним планом з дисципліни «Статистика туризму» передбачена
форма підсумкового контролю – екзамен. Оцінювання знань здійснюється за 100бальною шкалою.
Критерії оцінювання знань для дисципліни «Статистика туризму»
Порядок оцінювання знань студентів, розроблений: і впроваджений в навчальний
процес у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна унормовує основні
принципи організації поточного, підсумкового та семестрового контролю знань студентів
з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка, практична робота, самостійна
робота, у тому числі виконання індивідуального завдання, наукова робота тощо), а також
методику переведення показників академічної успішності студентів ХНУ імені
В.Н.Каразіна у національну шкалу.
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання.
Вони визначають відповідність рівня набутих студентами-бакалаврами знань, умінь та
навичок, вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.
Поточний контроль знань студентів
Система поточного контролю знань студентів передбачає оцінювання їх за двома
основними напрямками:
а) перевірка теоретичних знань;
б) перевірка практичних навичок (виконання індивідуального завдання).
Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань може проводитись в одній з
альтернативних форм:
- за підсумками тестування ;
- під час проведення усної співбесіди зі студентом - бакалавром, у процесі якої
студент дає відповіді на питання з різних тем дисципліни.
Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами
виконання та захисту індивідуального завдання.
Підсумковий контроль за курсом – у формі екзамену
До складання екзамену допускають студентів, що мають задовільну кількість балів
зі складених тестів з основних навчальних двох розділів курсу, написання та захисту
індивідуального завдання та інших завдань (бажано англійською мовою), передбачених
програмою дисципліни.
Екзамен здійснюють за екзаменаційними білетами, які містять теоретичну частину,
в якій одне теоретичне питання та два тестових завдання і практичну частину, у складі
якої передбачено розв’язання двох задач, різною ступені складності. Саме вони дають
можливість здійснити оцінювання знань студента за дисципліною ««Статистика
туризму» (рис. 1).
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7
1. Теоретична частина:
1.1. Дати повну відповідь на питання: Угрупування відвідувачів за часом перебування та
продовжуванням поїздки. (max 10)
1.2. 2 тести (max 10)
2. Практична частина:
2,1. Розв’язати задачу 1 рівня складності: ( max 5):
2.2. Розв’язати задачу 2 рівня складності: ( max 15):
Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту
протокол № 1 від “28 ” серпня 2018 р.
Завідувач кафедри ____________________ (Соболєв В.М.)
підпис
Екзаменатор _______________________ (КущенкоО.І..)
підпис

Рис. 1. Зразок екзаменаційного білету
Критерії оцінювання на екзамені:
Оцінювання знань студента проводиться за чотирирівневою шкалою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно). За наслідками екзамену студент може отримати
максимум 40 балів:
1. Для отримання оцінки «відмінно» (35-40 балів) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал чітко, коротко, зв’язано й обґрунтовано;
• навести вірне рішення двох задач, різною ступені складності та 2 тестів.
2. Для одержання оцінки «добре» (25-34 балів) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал обґрунтовано й зв’язано;
• навести вірне рішення двох задач, різною ступені складності;
• можливі помилки при відповіді на 2 тести.
3. Для отримання оцінки «задовільно» (15-24 балів) студент повинен:
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
• можливі помилки при розв’язанні двох задач, різною ступені складності;
4. Оцінку «незадовільно» (1-14 балів) отримують студенти, відповіді яких можуть
бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.
Кожне завдання екзамену оцінюється окремо, що зазначається в білетах у max
балах. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за
«задовільно».
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як загальна оцінка, яка
враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу
протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).
У відповідності до набраних студентом – бакалавром балів оцінка знання
матеріалу проводиться за чотирирівневою системою згідно з Методикою переведення
показників успішності знань студентів.
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8. Схема нарахування балів
для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового екзамену
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
10
10
10
10
20
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

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

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.:
Издательский центр «Академия», 2010. 336 с.
4. Єріна А.М. Статистика: підручник. К.:Знання, 2009. 484 с.
5. Ерина А.М., Пальян З.О. Теория статистики: Практикум. 6-е изд., стер. К.: Знання, 2008. 267

с.(Высшее образование XXI века).
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6. Карманова Т.Е. Статистика туризма. Tourism statistics: учебник . М.: КНОРУС, 2012.
240 с.
7. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с.: ил.
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2012. 445 с. Statistics : text-book .G.V. Kovalevskiy; Kharkov National Academy of Municipal
E conomy. Kharkov: KHNAME, 2012. 445 pp.
9. Ковалевский Г.В., Гриненко В.В. Новая экономика человек: Монография. Харьков:
«Форт»,2013. 196с. G.V.Kovalevskiy, V.V.Grynenko The New Ekonomics of Man:
Monograph. Kharkov: “Fort”,2013. 196 pp.
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(українською,російською та англійською мовами).
11. Кущенко О.І. Статистика туризму (Розділ 17): Економічна статистика: навчальний

посібник за ред. В.М. Соболєв. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С.365 – 377.
12. Кущенко О.І. Статистика ринку товарів: навчально-методичний посібник

українською,російською та англійською мовами. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С.35 – 91.
(+CD).
13. Кущенко О.І. Статистика туризму: навчально-методичний посібник. Харків: ХНУ

імені В.Н. Каразіна, 2018. 79 с.
13. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика для економісті: навч.посіб. К.: Знання,
2009. 430 с. (компакт-диск).
14. Опря А.Т. Статистика: модульний варіант з програмованою формою контролю знань:
Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
15. Соболева Е. А. Статистика туризма: Статистическое наблюдение: Учебное пособие.
М.: Финансы и статистика, 2004. 160 с.: ил.
16. Тринько Р.І. М.Є. Стадник М.Є. Основи теоретичної і прикладної статистики: навч.
посіб. К. : Знання, 2011. 397 с.
17. Туристичне країнознавство: підручник/А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева.
2-ге вид., переробл. і доповн. К.: Знання, 2015. 551 с., 48 с. кольор. іл.
18. Економічна статистика: навчальний посібник за ред. В.М.Соболєва. Х.: ХНУ імені
В.Н.Каразіна, 2017. 388 с.
Допоміжна література
1. Кущенко Е.И. Статистическое исследование внешнеэкономической деятельности
регионов Украины. Cоциальная экономика: научный журнал. 2013.№2-3.С.150-157.
2. Кущенко Е.И. Статистическая оценка тенденций развития рынка туристского продукта
Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна.Cерія «Міжнародні відносини. Економіка.
Країнознавство. Туризм» 2013. №1086. С.151 – 155 (Випуск 2).
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відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2014. № 1144. С. 36 – 40 (Випуск3).
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6. Kushchenko O. Peculiarities of statistical methodology of international comparisons in the
field of tourism. «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети».
Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10 – річчя кафедри
туристичного бізнесу 20 листопада 2015 року. 2015. C.132-134.
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конференції з міжнародною участю, 20-21 квітня 2017 р. Х.ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017
С. 7-8.
10. Кущенко Е.И. Социально-исторический аспект развития бізнес-образования на
кафедре статистики ХНУ имени В.Н. Каразіна International Scientific Conference AntiCrisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November
17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. Pp. 161-163.
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