
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Галузь знань, напрям Характеристика навчальної 

Найменування підготовки, освітньо- дисципліни   
показників кваліфікаційний 

   

денна форма заочна форма  

рівень  навчання навчання     

       

 Галузь знань    

Кількість кредитів - 3 
242 «Сфера Нормативна   
обслуговування»    

    

       
Модулів – 1    Рік підготовки:   

       

Змістових модулів – 1 
Напрям підготовки 

1-й  1-й 
    

Курсова робота 
242 «Туризм» 

Семестр   
    

Загальна кількість годин -    2-й  2-й 
      

90 
      

   Лекції   
      

       

    16 год.  год. 
      

    Практичні, семінарські 
       

    16 год.  год. 
       

Тижневих годин для Освітньо- 
Лабораторні   

   

денної форми навчання: кваліфікаційний    

аудиторних – 3 
рівень: «Магістр»    

Самостійна робота    

самостійної роботи 
      

   58 год.  год. 
студента – 4       

   

ІНДЗ: 
  

      
       

    Вид контролю:   
       

    Залік  Залік 
       

Примітка. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить:  
для денної форми навчання –  
для заочної форми навчання – 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни  
Туристична індустрія являє собою складну систему із різноманітними економічними 

зв’язками. Вона об’єднує велику кількість галузей, функції яких полягають у задоволенні 
зростаючого попиту на товари й послуги туризму. Це стосується в першу чергу засобів 
розміщування, індустрії громадського харчування, транспортного забезпечення. Міжгалузеві 
зв’язки в туризмі настільки переплетені, що оцінити внесок кожної галузі і внесок туризму в 
цілому в економіку країни чи регіону дуже важко. Проблеми оцінювання впливу туризму 
можна вирішити за допомогою статистичного спостереження й аналізу. Тому метою курсу 
постають питання статистичного обліку, які є одними з центральних у вивченні сфери 
туризму.  

Статистика, як і інші науки, вимагає концептуального підходу. Її основні положення і 
визначення стосовно міжнародного туризму розроблені Статистичною комісією ООН і 
Всесвітньою туристичною організацією (ВТО). Ними та іншими членами міжнародної 
координаційної групи зі статистики туризму в 2008 р. було підготовлено Міжнародні 
рекомендації зі статистики туризму. Їх завданням є створення методологічної основи для 
збирання та обробки статистичних даних з туризму в усіх країнах світу.  

Основна мета статистики туризму – інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 
управлінських рішень у даній сфері діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
–  напрями наукових досліджень у статистиці;  
–  основи теоретичних статистичних досліджень;  
–  види джерел інформації для провадження туристичної статистики;  
–  загальну характеристику інформації, що необхідна для туристичної статистики 

 

вміти:  
– організувати та провести статистичне спостереження в туризмі;  
–  характеризувати динаміку та структуру туристських потоків;  
– аналізувати забезпеченість туризму матеріальними, фінансовими, трудовими 

ресурсами;  
– досліджувати розвиток туристичної інфраструктури: засобів розміщування, 

харчування, транспортних засобів тощо. 

 

3.Програма навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Методологічні та практичні основи туристичної статистики. 
Тема 1. Туризм як об’єкт статистичного вивчення  
1. Предмет, метод і завдання статистики туризму.  
2. Історія розвитку статистики туризму  
Тема 2. Базові поняття й категорії статистики туризму.  
1. Класифікації продуктів і видів діяльності в туризмі.  
2. Напрями статистичних досліджень у туризмі  
3. Державні статистичні спостереження в туризмі 

 

Тема 3. Методологічні основи статистики колективних засобів розміщування  
1. Основні категорії та класифікації у статистиці колективних засобів розміщування  

(КЗР)  
2. Узагальнюючі характеристики діяльності колективних засобів розміщування  
3. Показники доходів і витрат КЗР та їх статистичний аналіз  
4. Аналіз розподілів у статистиці колективних засобів розміщування 
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Тема 4. Індексні моделі в статистиці колективних засобів розміщення  
1.Функції індексів у статистичному дослідженні колективних засобів розміщування  
2. Система взаємозв’язаних індивідуальних індексів у статистиці КЗР 

 

Тема 5. Зведені індекси та їх системи в статистиці КЗР  
1. Аналіз динаміки та впливу факторів середньої ціни за один людино-день (ліжко-  

день).  
2. Багатофакторні мультиплікаційні моделі в статистиці КЗР та їх аналіз. 

 

Тема 6. Статистика туристських потоків  
1. Завдання статистики туристських потоків.  
2. Показники туристопотоків за даними Державної прикордонної служби України  
3. Показники туристопотоків за даними звітів колективних засобів розміщування.  
4. Показники туристопотоків за даними суб’єктів туристичної діяльності .  
5. Характеристики попиту на послуги суб’єктів туристичної діяльності та їх аналіз  
6. Аналіз динаміки та впливу факторів середньої тривалості туру 

 

Тема 7. Аналіз інтенсивності розвитку та сезонності туристопотоків.  
1. Основні та середні характеристики динаміки туристичних потоків  
2. Аналіз тенденцій розвитку туристопотоків  
3. Комплексна оцінка сезонності туристопотоків. 

 

Тема 8. Статистика туристських витрат і туристського споживання.  
1. Проблеми визначення місця туризму в економіці країни  
2. Визначення туристських витрат та туристського споживання  
3. Державні вибіркові опитування відвідувачів щодо визначення обсягу туристських  

витрат  
4. Методологічні основи проведення вибіркових спостережень у туризмі .  
5. Факторний аналіз витрат відвідувачів. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 Назви змістових     Кількість годин       
 модулів і тем  Денна форма    Заочна форма   
  Усього  у тому числі  Усього  у тому числі  
   л п лаб інд ср  л п лаб  інд ср 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
 Модуль 1. Методологічні та практичні основи туристичної статистики.  
Тема 1. Туризм як 11 2 2  7         
об’єкт статистичного              
вивчення              
Тема 2. Базові поняття 11 2 2  7         
й категорії статистики              
туризму.              
Тема 3. Методологічні 11 2 2  7         
основи статистики              
колективних засобів              
розміщування              
Тема 4. Індексні моделі 11 2 2  7         
в статистиці              
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колективних засобів               
розміщення                  
Тема 5.  Зведені 11 2 2 7           
індекси та їх системи в                
статистиці КЗР                 
Тема 6. Статистика 11 2 2 7           
туристських потоків                
Тема 7. Аналіз   12 2 2 8           
інтенсивності розвитку                
та сезонності                 
туристопотоків.                 
Тема 8. Статистика 12 2 2 8           
туристських витрат  і               
туристського                 
споживання.                 

 Усього годин 58 16 16            

     5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ     
№      Назва теми  Кількість  
з/п               годин  
1 Ретроспективний аналіз статистики туризму.  2   

      

2 Статистичне спостереження та групування даних.  2   

3 Абсолютні та відносні величини в статистиці туризму  2   
4 Середні величини           2   
5 Кореляційні зв’язки          2   
6 Графічне зображення статистичних даних  2   
7 Показники рядів динаміки          2   
8 Дослідження сезонних коливань в туризмі  2   

 ВСЬОГО           16   

     6. САМОСТІЙНА РОБОТА     
№      Назва теми  Кількість  
з/п               годин  
1 Історія розвитку статистики туризму в Україні  4   
2 Класифікації продуктів і видів діяльності в туризмі.  5   
3 Державні статистичні спостереження в туризмі  5   
4 Напрями статистичних досліджень у туризмі  4   
5 Основні категорії та класифікації у статистиці колективних  5   

 засобів розміщування (КЗР)             
6 Узагальнюючі характеристики діяльності колективних засобів  4   

 розміщування               
7 Аналіз динаміки та впливу факторів середньої ціни за один  5   

 людино-день (ліжко-день).              
8 Багатофакторні мультиплікаційні моделі в статистиці КЗР та їх  5   

 аналіз.                 
9 Основні та середні характеристики динаміки туристичних потоків  4   

10 Аналіз тенденцій розвитку туристопотоків  5   
11 Комплексна оцінка сезонності туристопотоків.  5   
12 Досвід ведення статистики у країнах Європи  7   

 Всього             58   
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7. Методи навчання.  
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (лекція, 

розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий.  

8. Методи контролю  
1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 
вивченої теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань 
самостійної роботи;  

2. Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, 
яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

перша частина - студент має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам; 
друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів  

понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); Крім того, під час 
модульного контролю враховуються результати науково-дослідної  

роботи та самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 
поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 
враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 
мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю.  

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 
після його проведення.  

Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 
навчальної дисципліни.  

Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку відповідно до шкали 
оцінювання. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

   
Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
Сума    тест (залік)                  

                  

Змістовий модуль 1     Змістовий модуль 2  
100                 50 

1 2 3 4       5 6 7 8    
          

6 6 6 6       6 6 6 8     
1, 2 ... 8 – теми змістових модулів  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків).  

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 
яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 
екзамені – 50 балів;  
при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 81-89 В добре  



71-80 С зараховано 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 
не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
 

1. Підгорний А. З., Милашко О.Г. Статистика туризму: Навчальний посібник. – Одеса: 

ОНЕУ, ротапринт, 2014. –204с. 
 

2. Міжнародні рекомендації зі статистики туризму, 2008 рік // Організація Об’єднаних 
 

Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1r.pdf 
 

3. Методологічні положення зі статистики туризму / Наказ Державної служби 

статистики України 23.12.2011 р. No 372. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

4. Підгорний, А. З. Система національних рахунків : навчальний посібник/ А. З. 

Підгорний, О. Г. Милашко. – Одеса : ОДЕУ, 2009 р. –121 с. 
 

5. Герасименко, В. Г. Управління національним туризмом в контексті міжнародного 

досвіду / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк // Вісник ДІТБ: Зб. наук. праць. Вип. 12. – 

Донецьк: Донец. інститут туристич. бізнесу, 2008. –С. 160-167. 
 

6. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: [підручник] / М. П. 

Мальська, Н. В. Антонюк. –К.: Знання, 2008. –661 с. 
 

7. Підгорний, А. З. Демографічна статистика : навчальний посібник [Текст] / А. З. 

Підгорний. –Одеса: ОДЕУ, 2010. –166 с. 
 

8. Милашко, О. Г. Статистичний аналіз стану та розвитку підприємств готельного 

господарства Одеської області / О. Г. Милашко // Науковий вісник. Одеський 

державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. 

Вип. 13 (114). –Одеса : ОДЕУ, 2010. –С. 143-150. 
 

9. Милашко О. Г. Статистичне оцінювання доходів і витрат домогосподарств за 

даними системи національних рахунків / О. Г. Милашко // Вісник соціально-

економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. 

екон. ун-т. –Одеса, 2008. –Вип. 30. -С. 247-253. 
 

10. Осландер, М.А., Милашко О. Г. Статистичний моніторинг внеску туризму в 

економіку території //Статистика України. –2002. –No 4. –С. 49-52. 
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11. Погорєлова, Т. В. Статистичні методи оцінювання фінансової діяльності 

підприємств та організацій / Т. В. Погорєлова // Вісник соціально-економічних 

досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. –Одеса, 

2007. –Вип. 25. –С. 276-282. 
 

12. Милашко, О. Г. Індексні моделі в статистиці колективних засобів розміщування / 
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