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Вступ 

 

Національні стратегії економічного розвитку мають будуватися на 

основі загроз та викликів країні, що надходять із зовнішнього 

середовища та пов'язані із геополітичним становищем у відповідному 

макрорегіоні світу. Туристична галузь є відображенням тенденцій зміни 

традиційних суспільств та опосередковано вказує на джерела можливих 

загроз економічній безпеці держави задовго до прояву нормативних 

соціальних індикаторів, а пріоритети держави у зовнішній економічній 

політиці повинні також ураховувати недопущення структурних 

диспропорцій у секторі міжнародної торгівлі; державне регулювання 

цього процесу має включати відстеження фінансових потоків не лише 

виробників, а й кінцевих споживачів продукції; особливої актуальності 

набуває регулювання імпорту послуг, у тому числі туристичних, і меха-

нізм надходження податкових виплат від суб'єктів туристичної діяльності 

до державного та місцевих бюджетів. 

Удосконалення теоретичних засад і методологічного забезпечення 

формування стратегічних програм розвитку туризму на рівні держав-

ного управління повинне будуватися на основі фактичних показників, 

адже на сьогодні постає цілий комплекс питань із зниження руйнівних 

диспропорцій зовнішньої торгівлі. У більшості галузевих досліджень 

використовуються стандартні методики, у тому числі і у процесі аналізу 

туристичного сектору, хоча сфера нематеріального виробництва (послуг) 

часто вимагає специфічних підходів і знання особливостей роботи 

підприємств, що займаються такою діяльністю, без чого неможлива 

правильна інтерпретація результатів розрахунків. 

Визначення пріоритетних засад стратегічного розвитку галузі, 

основних напрямків цільового використання доступних ресурсів, вибору 

та підтримки ключових конкурентних переваг на сьогодні неможливе без 

використання практичного інструментарію статистичних оцінок та роз-

робки економетричних моделей на їх основі.  

Навчальна дисципліна "Статистика міжнародного туризму" є вибір-

ковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним пла-

ном підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготов-

ки 6.140103 "Туризм" денної та заочної форми навчання.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

денна форма – 3; 

заочна форма – 9  

Галузь знань: 

1401 "Сфера  

обслуговування" 

денна форма  

навчання 

заочна форма  

навчання 

Змістових модулів – 2 

Напрям підготовки: 

6.140103 "Туризм" 

За вибором 

Рік підготовки 

3-й 4-й 

Загальна  

кількість годин: 

денна форма – 150;  

заочна форма – 270 

Семестр 

5-й 7 – 8-й 

Лекції 

16 год 16 год 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи  

студента – 5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські 

26 год 16 год 

Самостійна робота 

108 год 238 год 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до са-

мостійної роботи становить: 

для денної форми навчання  39 %,  

для заочної форми навчання – 13 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування 

знань і навичок проведення статистичних досліджень діяльності підпри-

ємств, установ та організацій сфери туризму, а також оцінки національ-

ної туристичної галузі у порівнянні з іншими країнами світу. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

засвоєння основних принципів збору та обробки статистичної  

інформації сфери туризму на основі методології, що застосовується спе-

ціалізованими міжнародними організаціями; 

оволодіння навичками самостійного аналізу та планування діяль-

ності суб'єктів національної туристичної галузі з урахуванням глобальних 

тенденцій економічного розвитку. 
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"Статистика міжнародного туризму" – навчальна дисципліна, що 

вивчає інструментарій економічного обґрунтування й прийняття госпо-

дарських рішень з урахуванням оцінки поточного стану та прогнозування 

тенденцій розвитку сфери виробництва та розподілу туристичної проду-

кції у глобальній економіці. 

Об'єктом навчальної дисципліни є світовий ринок туристичних по-

слуг. 

Предметом навчальної дисципліни є процес побудови стратегій 

розвитку національної туристичної галузі з урахуванням світових тенден-

цій.  

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, про-

слухавши частину навчальних дисциплін гуманітарного та професійного 

циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення дисципліни є такі на-

вчальні дисципліни, як: "Інформатика", "Вища та прикладна математика", 

"Основи туристичної діяльності", "Статистика", "Економіка рекреації 

та туризму", "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".  

У свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєн-

ня таких навчальних дисциплін, як: "Організація туристичних подорожей", 

"Менеджмент міжнародного туризму", "Управління конкурентоспроможні-

стю підприємств туристичної галузі", тренінг-курсів "Організація пошуку 

даних", "Моделювання соціально-економічних процесів" а також вико-

нання курсових робіт, науково-дослідних проектів, написання бакалавр-

ських дипломних робіт. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. 

Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна робота студентів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

методологію та основні показники оцінки міжнародних туристичних 

потоків і внутрішнього ринку; 

принципи організації обліку операцій у сфері туризму; 

теоретичні підходи щодо визначення позиції національної еко-

номіки на глобальному ринку на основі вимірюваних показників; 

теоретичні засади побудови міжгалузевих та міжрегіональних 

балансів; 
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методи оцінки туристичного потенціалу країни з урахуванням 

наявних та перспективних рекреаційних ресурсів; 

особливості використання фінансових інструментів у забезпеченні 

створення, реалізації та споживання туристичного продукту; 

аспекти державного управління регіональним розвитком галузі 

туризму з урахуванням стану національного господарства та потреб 

ідентифікації країни на світовому ринку; 

основні групи статистичних та економетричних методів, що вико-

ристовуються з метою оцінки поточного стану та перспектив розвитку 

туристичної галузі; 

вміти: 

проводити аналіз туристичної діяльності будь-якої країни світу 

з  використанням міжнародних банків даних; 

визначати позицію країни на світовому ринку туристичних послуг 

на основі макроекономічних показників; 

агрегувати окремі показники та будувати власні рейтинги конку-

рентоспроможності туристичної галузі; 

досліджувати вплив інших галузей національної економіки та сфер 

діяльності країни на функціонування сфери туризму; 

розробляти плани статистичних спостережень; 

визначати оптимальний план використання рекреаційних ресурсів 

за регіонами; 

будувати структуру баз даних туристичних ресурсів країни; 

оцінювати економічний ефект та ефективність здійснення екс-

портно-імпортних операцій у галузі туризму; 

визначати джерела дисбалансів у процесі функціонування турис-

тичної галузі; 

виділяти галузі, що забезпечують підтримку створення туристично-

го продукту, та взаємну залежність галузей національного господарства; 

рекомендувати до використання елементи фінансової інфраструк-

тури країни; 

розробляти порядок оцінки валових доходів та витрат у процесі 

здійснення індивідуальних подорожей; 

обгрунтовувати використання тих чи інших економетричних методів 

та моделей у процесі аналізу перспектив розвитку туристичної галузі 

країни. 
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У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приді-

ляється оволодінню студентами професійними компетентностями, 

що наведені в табл. 2.1 та додатку А. 
 

Таблиця 2.1 
 

Професійні компетентності, які отримують студенти  

після вивчення навчальної дисципліни 
 

Код компе-

тентності 

Назва  

компетентності 
Складові компетентності 

ОП 

Збір та оброб-

лення звітних 

показників 

Визначення переліку статистичних показників, необ-

хідних для аналізу та оцінки поточної та перспектив-

ної ситуації на ринку міжнародного туризму 

Розуміння методології збору та обробки первинних 

даних та матеріалів офіційних звітів суб'єктів господа-

рювання, що використовуються провідними науково-

дослідними організаціями в Україні та за кордоном 

Формування навичок щодо побудови причинно-наслід-

кових зв'язків між соціально-демографічними характе-

ристиками країни та попитом на туристичні послуги 

Розуміння взаємозв'язків між показниками різних га-

лузей, ефекту співробітництва між підприємствами 

на стадії проміжного споживання, визначення взаєм-

ної залежності між галузями та регіонами країни 

УТП 

Управління  

туристичними 

потоками 

Уміння проводити класифікацію рекреаційних об'єк-

тів на основі розроблених стандартів, пов'язувати 

вимоги щодо організації різних видів туризму із наяв-

ним потенціалом регіону 

Уміння аналізувати рух фінансових потоків галузі ту-

ризму на рівні територіальних господарських систем, 

національної та світової економіки; обирати фінан-

сові інструменти забезпечення якості туристичного 

обслуговування 

Уміння обґрунтовувати стратегії розвитку туристич-

ної галузі на рівні окремих адміністративних оди-

ниць, навички щодо розробки заходів із активізації 

внутрішньорегіональних подорожей у межах України 

Знання щодо основних методів економетричного 

аналізу, вміння поставити завдання перед фахівця-

ми у галузі математичного програмування та сфор-

мулювати вимоги до вихідних результатів 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  

Методи збору та оброблення статистичних даних  

сфери туризму 
 

Тема 1. Система показників оцінки туристичної діяльності 

1.1. Класифікація основних показників галузі туризму. 

Структура сукупного туристичного потоку країни (в'їзний, виїзний, 

внутрішній туризм) та його розподіл за категоріями. Визначення основ-

них напрямів політики країни у галузі туризму з урахуванням структури 

туристичних потоків. Ємність внутрішнього ринку.  

1.2. Сучасні тенденції розвитку світового та національного  

туристичного ринку. 

Місце галузі туризму серед інших галузей світової економіки. Показ-

ники, що враховуються під час розрахунку експортно-імпортних операцій 

у сфері туризму. Спеціалізація країн світу за видами туризму та напря-

мами туристичних потоків. Рейтинг України за основними показниками 

туристичної діяльності. 

1.3. Проблема міжнародних зіставлень. 

Розподіл та охоплення країн світу за макрорегіонами відповідно 

до практики міжнародних організацій. Відмінності у розрахунках сумар-

них значень. Методи індексації. Штучні показники. Чинники, що унемож-

ливлюють порівняння об'єктів спостережень. 

 

Тема 2. Організація і методологія обліку операцій у галузі туризму 

2.1. Облік туристичної діяльності на мезорівні. 

Класифікація видів послуг та методологія обліку операцій у секторі 

нематеріального виробництва. Поняття економічної території країни. 

Способи доставки послуг згідно з ГАТС. Рекомендації щодо обліку послуг 

у керівництвах Міжнародного валютного фонду (МВФ), Конференції ООН 

з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Євростату, Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Світової організації торгівлі (СТО). 

Основні положення міжнародних рекомендацій зі статистики туризму 

2008 р. Методологія оцінки міжнародних туристичних потоків Світової 

ради з подорожей та туризму (WTTC), Всесвітньої туристичної організації 

(ЮНВТО). 
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2.2. Облік туристичної діяльності на рівні національної економіки. 

Завдання та повноваження органів державного управління розвит-

ком туризму в Україні. Стандартизація, сертифікація та ліцензування 

окремих видів економічної діяльності як елемент обліку операцій на націо-

нальному ринку. Державні класифікатори. Ключові положення Методики 

розрахунку обсягів туристичної діяльності. Роль обов'язкових форм звіт-

ності у формуванні масиву даних. 

2.3. Організація вибіркових статистичних спостережень. 

Принципи деталізації показників. Завдання збору первинних даних 

від суб'єктів туристичного ринку. Дослідження очікувань та рівня задоволе-

ності споживачів туристичного продукту за допомогою опитувань. Досвід 

організації спостережень провідних країн світу. 

 

Тема 3. Взаємозв'язок показників оцінки соціально-економічного 

стану країни та показників туристичної галузі 

3.1. Узагальнююча характеристика національних економік відповідно 

до світової практики. 

Розподіл країн світу за рівнем економічного розвитку. Світові рей-

тингові системи. Позиціонування та підвищення туристичної привабли-

вості країни за допомогою участі у міжнародних програмах. Використан-

ня економічних, соціальних, демографічних, екологічних, технологічних 

та інших груп показників у процесі оцінки рівня туристичної конкуренто-

спроможності країни. 

3.2. Методики групування країн за рівнем розвитку туристичної 

галузі. 

Визначення пріоритетності туристичної галузі для національної 

економіки. Методики оцінки туристичної інфраструктури. Внесок супутніх 

галузей у формування туристичного продукту. Світові центри розвитку 

туризму. 

3.3. Відображення операцій на туристичному ринку у системі  

національних рахунків. 

Принципи відображення надходжень та витрат туристичної діяль-

ності у платіжному балансі країни. Основні положення рекомендацій 

із складання системи національних рахунків 2008 р. Визначення турис-

тичних товарів. Внесок туристичної галузі у ВВП, ВНП країни та форму-

вання міжнародних активів. 
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Тема 4. Принципи побудови міжрегіональних та міжгалузевих 

балансів 

4.1. Поняття та особливості структури міжрегіональних  

та міжгалузевих балансів. 

Первинний, вторинний та третинний вплив галузі туризму на стан 

національного господарства. Структура міжгалузевого балансу. Оцінка 

інтенсивності туристичної діяльності на стадіях проміжного та кінцевого 

споживання. Структура міжрегіонального балансу. Баланс фінансових 

потоків. 

4.2. Порядок збору та обробки статистичної інформації місцевими 

органами статистики. 

Типова структура обов'язкових форм звітності. Групування підпри-

ємств за видами економічної діяльності. Територіальний та галузевий 

принцип розподілу надходжень та витрат. Обґрунтування підстав фінан-

сування туристичної інфраструктури за рахунок фондів державного 

та місцевих бюджетів. 

4.3. Концепція створення уніфікованої бази даних на основі звітності 

суб'єктів господарювання. 

Проблеми відстеження сезонних коливань. Фіксація послуг, нада-

них резидентам та нерезидентам. Уникнення розбіжностей між фактич-

ним місцезнаходженням та реєстрацією. Перспективи використання сис-

теми онлайн-моніторингу туристичного ринку. Забезпечення конфіден-

ційності приватних даних.  

 

Змістовий модуль 2. 

Управління розвитком туристичної галузі  

на основі результатів статистичних досліджень 

 

Тема 5. Основні підходи до систематизації рекреаційних 

ресурсів 

5.1. Класифікація видів туристичної діяльності та рекреаційних 

об'єктів. 

Класифікація туристичних послуг за ступенем значущості. Класифіка-

ція видів туризму, прийнята у науковій літературі, практиці туроперейтин-

гової діяльності та Законі України "Про туризм". Поняття та види рекреа-

ційних ресурсів. Природні, антропогенні та змішані об'єкти туристичного 
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інтересу. Завдання створення єдиної системи класифікації з метою за-

безпечення обліку наявних та перспективних рекреаційних ресурсів. 

5.2. Кадастри як інструмент систематизації ресурсів країни. 

Кадастри як елемент стратегічного планування розвитку галузі. Сис-

тема загальнодержавних та регіональних кадастрів в Україні. Нормативно-

правове забезпечення захисту рекреаційних об'єктів від нецільового ви-

користання. 

5.3. Проектування баз даних рекреаційних ресурсів. 

Методи кодифікації об'єктів. Принципи побудови багаторівневих 

характеристик об'єкта із розмежуванням доступу для органів управління 

та кінцевих споживачів. Використання геоінформаційних технологій у ту-

ристичній діяльності. 

 

Тема 6. Облік фінансових потоків туристичної галузі 

6.1. Оцінка структури та динаміки розрахунків між суб'єктами 

туристичної діяльності. 

Страхові, банківські та інші фінансові послуги у туристичній діяль-

ності. Забезпечення міжнародних розрахунків. Регулювання та обмежен-

ня валютних операцій. Оцінка рівня взаємної залежності галузей на ста-

дії проміжного споживання. Визначення та практика впровадження сате-

літних рахунків.  

6.2. Оцінка структури та динаміки індивідуальних розрахунків 

під час подорожі. 

Оцінка стану фінансової системи країни. Класифікація платіжних 

засобів. Практика відшкодування податку на додану вартість та деяких 

інших платежів нерезидентам. Проблеми обліку індивідуальних спожив-

чих витрат подорожуючих. Використання електронних платіжних систем. 

 

Тема 7. Регулювання туристичної діяльності на рівні регіонів 

7.1. Рейтинг регіонів України за обсягами туристичної діяльності. 

Стан туристичної інфраструктури за регіонами України. Кількісний 

розподіл суб'єктів туристичної діяльності та рекреаційних об'єктів. Вартісні 

показники ефективності туристичної діяльності. Способи виявлення дис-

балансів функціонування галузі.  

7.2. Організація регіональних досліджень. 

Відмінності у цілях та повноваженнях державного, регіонального 

та локального управління господарською діяльністю. Методи групування 
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об'єктів спостереження з урахуванням відмінностей соціально-економіч-

ного розвитку адміністративних одиниць. Особливості статистичних до-

сліджень туристичних потоків у великих містах. 

7.3. Методи оцінки міжрегіональної диференціації. 

Обсяги фінансування туристичної діяльності. Завдання розподілу 

державних трансфертів. Основні положення методики оцінки міжрегіо-

нальної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного 

розвитку регіонів України.  

 

Тема 8. Введення у статистичне моделювання та прогнозування 

8.1. Завдання регулювання туристичної діяльності на різних 

рівнях управління. 

Обґрунтування програм розвитку туристичної галузі. Прогнозування 

потреби у ресурсах інших галузей з використанням даних про туристичні 

потоки. Основні положення теорії управління ризиками. Види ризиків 

у туристичній діяльності. Забезпечення системи реагування на найімо-

вірніші ризикові ситуації та розрахунок витрат на її підтримку. 

8.2. Огляд основних груп методів статистичного моделювання 

та прогнозування. 

Завдання ретроспективного аналізу. Оцінка стану та динаміки. 

Аналіз сезонних коливань. Індексні моделі. Аналіз експертних оцінок. Ре-

гресійні моделі. Факторний та дискримінантний аналіз. Кластерний ана-

ліз. Засади імітаційного моделювання. Статичні та динамічні прогнозні 

моделі. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент 

має бути ознайомлений як з робочою програмою навчальної дисципліни 

і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю 

та методикою оцінювання сформованих професійних компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчаль-

ний модуль – це окремий, відносно самостійний блок дисципліни, який 

логічно об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом 

та взаємозв'язками. Тематичний план дисципліни складається з двох 

змістових модулів (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1.  

Методи збору та оброблення статистичних даних сфери туризму 

Тема 1. Система показників оцінки 

туристичної діяльності 
15 2 2 11 34 2 2 30 

Тема 2. Організація і методологія 

обліку операцій у галузі туризму 
15 2 2 11 34 2 2 30 

Тема 3. Взаємозв'язок показників 

оцінки соціально-економічного ста-

ну країни та показників туристичної 

галузі 

15 2 2 11 34 2 2 30 

Тема 4. Принципи побудови міжре-

гіональних та міжгалузевих балан-

сів 

29 2 6 21 33 2 2 29 

Разом за змістовим модулем 1 74 8 12 54 135 8 8 119 

Змістовий модуль 2. 

Управління розвитком туристичної галузі  

на основі результатів статистичних досліджень 

Тема 5. Основні підходи до систе-

матизації рекреаційних ресурсів 
18 2 2 14 34 2 2 30 

Тема 6. Облік фінансових потоків 

туристичної галузі 
20 2 4 14 34 2 2 30 

Тема 7. Регулювання туристичної 

діяльності на рівні регіонів 
20 2 4 14 34 2 2 30 

Тема 8. Введення у статистичне 

моделювання та прогнозування 
18 2 4 12 33 2 2 29 

Разом за змістовим модулем 2 76 8 14 54 135 8 8 119 

Усього годин 150 16 26 108 270 16 16 238 
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5. Теми та плани семінарських занять 
 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, за якої викла-

дач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких 

студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті 

викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окрес-

лених питань (табл. 5.1), їх виступи, активність у дискусії, вміння фор-

мулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне 

семінарське заняття виставляються у відповідний журнал. Отримані сту-

дентом бали за окремі семінарські заняття враховуються в процесі нако-

пичення підсумкових балів з даної навчальної дисципліни. 
 

Таблиця 5.1 
 

Плани семінарських занять 
 

Назва теми Програмні питання 
Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Тема 2. Органі-

зація і методо-

логія обліку 

операцій у га-

лузі туризму 

Тема семінарського заняття  

"Дослідження туристичної діяльності  

у глобальній економіці" 

1. Тенденції розвитку міжнародного ту-

ризму. 

2. Проблеми співставлення статистичних 

даних міжнародних організацій. 

3. Методика аналізу туристичної діяль-

ності в Україні. 

4. Досвід країн-лідерів туристичної галузі 

у проведенні вибіркових спостережень 

та визначенні потреб споживачів 

2 

Основна: 

[2 –3]. 

Додаткова: 

[19; 29;  

31; 44 – 50] 

Тема 5. Основні 

підходи до сис-

тематизації ре-

креаційних ре-

сурсів 

Тема семінарського заняття "Проект 

створення єдиної бази даних  

рекреаційних ресурсів країни" 

1. Різноманіття підходів до класифікації 

видів туризму. 

2. Види рекреаційних ресурсів. 

3. Створення єдиної бази даних рекреа-

ційних ресурсів країни. 

4. Функції кадастрів як нормативних до-

кументів. 

5. Геоінформаційні технології у карто-

графуванні 

2 

Основна: 

[3; 7]. 

Додаткова: 

[12 – 13; 

18; 24; 36] 
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Закінчення табл. 5.1 

 

1 2 3 4 

Тема 6. Облік 

фінансових  

потоків турис-

тичної галузі 

Тема семінарського заняття "Фінансові опе-

рації у туристичній діяльності" 

1. Перерозподіл капіталу унаслідок діяльності 

транснаціональних компаній у галузі туризму. 

2. Характеристика системи сателітних рахун-

ків. 

3. Аспекти економічної безпеки держави за ве-

ликих обсягів операцій на міжнародному ринку 

2 

Основна: 

[5]. 

Додаткова: 

[11; 16; 20; 

26; 29;  

32 – 33;  

38 – 39; 41] 

Тема семінарського заняття "Індивідуальні 

фінансові розрахунки" 

1. Фінансові операції у туристичній діяльності. 

2. Практика приватних безготівкових розрахун-

ків у туристичному обслуговуванні. 

3. Платіжні засоби індивідуального викорис-

тання. 

4. Процедура відшкодування ПДВ індивідуаль-

ним споживачам. Приклад роботи системи 

GlobalBlue 

2 

Основна: 

[5]. 

Додаткова: 

[11; 16; 20; 

26; 29;  

32 – 33;  

38 – 39; 41] 

Тема 7. Регу-

лювання турис-

тичної діяльно-

сті на рівні регі-

онів 

Тема семінарського заняття "Інформаційне 

забезпечення регіонального управління  

розвитком туризму" 

1. Забезпечення реалізації завдань державної 

стратегії розвитку туризму на рівні регіонів 

на основі аналізу агрегованих статистичних по-

казників. 

2. Методика оцінки міжрегіональної диферен-

ціації. 

3. Способи обґрунтування регіональних стра-

тегій на основі статистичних даних. 

4. Особливості оцінки туристичних потоків 

у межах великих міст 

2 

Основна: 

[1; 6]. 

Додаткова: 

[11; 20;  

22 – 23;  

25; 33] 

Тема 8. Вве-

дення у статис-

тичне моделю-

вання та про-

гнозування 

Тема семінарського заняття "Економетричні 

дослідження туристичної діяльності" 

1. Специфіка постановки завдань у економет-

ричних дослідженнях. 

2. Класифікація методів аналізу стану та ди-

наміки економічних процесів. 

3. Класифікація методів прогнозування 

2 

Основна: 

[4 – 5]. 

Додаткова: 

[9; 14; 21; 

33] 

Усього годин 12 – 
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6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчаль-

ної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. 

Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому мето-

дичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння необхід-

ними теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня складно-

сті для розв'язування їх на занятті. Воно включає проведення поперед-

нього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язу-

вання завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання (табл. 6.1). 
 

Таблиця 6.1 
 

Перелік тем практичних занять 
 

Назва змісто-

вого модуля 
Теми практичних занять (за модулями) 

Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий мо-

дуль 1. Методи 

збору та оброб-

лення статис-

тичних даних 

сфери туризму 

Завдання 1. Побудова інтелектуальної 

карти досліджень (вибір країни та видів 

туризму за варіантами, обґрунтування 

"гілок" (напрямів) аналізу, визначення 

найменувань показників, підбір переліку 

статистичних даних) 

2 

Основна: 

[3; 7]. 

Додаткова: 

[27 – 29; 32; 

34 – 35; 37;  

41 – 42] 

Завдання 2. Визначення країн-лідерів 

світового ринку за основними показни-

ками туристичної діяльності 
1 

Основна: 

[3; 7]. 

Додаткова: 

[27 – 29; 32; 

34 – 35;  

39 – 42] 

Завдання 3. Визначення рейтингу України 

серед інших країн Європи та світу за об-

раними показниками туристичної діяльно-

сті з використанням банку даних Світової 

ради з подорожей та туризму, ЮНВТО, 

Світового банку, Організації економічного 

співробітництва та розвитку, Євростату 

1 

Основна: 

[1; 3;]. 

Додаткова: 

[29; 32;  

34 – 42; 44; 

49 – 50] 
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Закінчення табл. 6.1 

 

1 2 3 4 

 Завдання 4. Аналіз макрорегіональних 

показників країни (порівняно з 4-ма ін-

шими країнами за вільним вибором) – 

загальноекономічних, соціально-демо-

графічних та ін., оцінка ситуації у тури-

стичній галузі 

2 

Основна: 

[3; 5]. 

Додаткова: 

[8; 10; 15 – 17; 30; 

34 – 43] 

Завдання 5. Аналіз світових показників 

розвитку обраного напряму (за варіан-

тами – об'єкту, виду туризму та ін.), 

оцінка перспектив його туристичної 

привабливості 

2 

Основна: 

[3; 5]. 

Додаткова: 

[8; 10; 15 – 17; 30; 

34 – 43] 

Завдання 6. Групування регіонів Украї-

ни за рекреаційним потенціалом. Ви-

значення дисбалансів розвитку турис-

тичної галузі 

1 

Основна: 

[3; 5]. 

Додаткова: 

[8; 10; 15 – 17; 30; 

36; 43] 

Письмова контрольна робота за моду-

лем  
1  

Змістовий мо-

дуль 2. Управ-

ління розвитком 

туристичної  

галузі на основі 

результатів ста-

тистичних дослі-

джень 

Завдання 7. Визначення позиції України 

на світовому та регіональному турис-

тичному ринку, аналіз основних показ-

ників галузі у межах угруповань за гео-

графічною ознакою 

1 

Основна: 

[1; 6]. 

Додаткова: 

[11; 20; 22 – 23; 25; 

33 – 42] 

Завдання 8. Дослідження міжнародних 

фінансових операцій у галузі туризму 

в Україні 1 

Основна: 

[5]. 

Додаткова: 

[11; 16; 20; 29; 32; 

36; 33 – 42] 

Завдання 9. Оцінка перспектив впро-

вадження досліджуваного туристичного 

проекту в Україні та в обраній країні. 

Обґрунтування стратегії співробітницт-

ва між Україною та досліджуваною 

країною у галузі міжнародного туризму 

1 

Основна: 

[1; 6]. 

Додаткова: 

[11; 20; 22 – 23; 25; 

33 – 42] 

Письмова контрольна робота за моду-

лем  
1  

Усього годин 14 – 
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6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1. 

Методи збору та оброблення статистичних даних 

сфери туризму 

 

Тема 1. Система показників оцінки туристичної діяльності 

На основі наданих показників обраних країн Латинської Америки 

визначте особливості функціонування туристичної галузі та формування 

туристичних потоків (табл. 6.2 – 6.7). 

Рівень 1. Охарактеризувати динаміку показників туристичної діяль-

ності окремо за кожною країною. Пояснити, чому представлені показники 

є найбільш використовуваними у практиці міжнародних зіставлень. 

Рівень 2. Провести додаткові розрахунки відносних показників та 

дослідити структуру і динаміку туристичних потоків представлених країн 

у вартісному виразі. Навести приклади аналітичного представлення ре-

зультатів за категоріями туризму. 

Рівень 3. Провести групування представлених країн на основі да-

них та розрахованих у попередньому завданні показників. Пояснити кри-

терії класифікації, визначити спільні характеристики кожної з груп. 

 

Змістовий модуль 2. 

Управління розвитком туристичної галузі 

на основі результатів статистичних досліджень 
 

Тема 7. Регулювання туристичної діяльності на рівні регіонів 

На основі наданих показників колективних засобів розміщування 

(КЗР) визначте особливості функціонування галузі готельного господар-

ства України (табл. 6.8). 

Рівень 1. Надайте характеристику змінам, що відбувалися у кілько-

сті та ємності закладів розміщування. 

Рівень 2. Поясніть розподіл представлених показників діяльності 

КЗР за організаційно-правовою формою. 

Рівень 3. Розрахуйте аналогічні показники для інших областей 

України (за варіантами) та з урахуванням даних останнього звітного пе-

ріоду.  
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Таблиця 6.2 
 

Внесок туристичної галузі у ВВП 
 

Країна Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Аргентина 
US$ млрд (у номінальних цінах) 10,78 12,70 15,59 17,85 15,96 19,00 21,31 23,12 23,37 20,56 

у % до ВВП 4,88 4,83 4,74 4,42 4,24 4,12 3,81 3,80 3,76 3,84 

Бразилія 
US$ млрд (у номінальних цінах) 34,27 41,37 45,64 53,32 55,18 68,41 79,91 76,76 77,46 77,37 

у % до ВВП 3,89 3,80 3,34 3,23 3,40 3,19 3,23 3,42 3,45 3,55 

Чилі 
US$ млрд (у номінальних цінах) 3,77 4,40 4,95 5,12 5,15 5,76 7,24 8,11 8,67 8,31 

у % до ВВП 3,07 2,85 2,86 2,85 2,99 2,65 2,89 3,05 3,13 3,23 

Мексика 
US$ млрд (у номінальних цінах) 61,34 66,66 70,66 73,21 60,51 69,78 75,37 77,44 83,63 86,75 

у % до ВВП 7,08 6,90 6,78 6,67 6,76 6,64 6,45 6,52 6,62 6,78 

Уругвай 
US$ млрд (у номінальних цінах) 0,63 0,65 0,82 0,98 1,13 1,34 1,77 1,67 1,66 1,58 

у % до ВВП 3,65 3,33 3,50 3,23 3,70 3,44 3,74 3,33 2,98 2,87 
 

Таблиця 6.3 
 

Кількість зайнятих у туристичній галузі 
 

Країна Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Аргентина 
тис. осіб 696,4 720,2 727,2 687,5 663,6 662,5 637,3 650,7 652,4 628,4 

у %* 4,4 4,4 4,4 4,1 3,9 3,9 3,6 3,7 3,7 3,6 

Бразилія 
тис. осіб 2 792,5 2 780,0 2 504,8 2 480,2 2 636,0 2 617,6 2 722,9 2 955,2 3 032,4 3 140,7 

у %  3,3 3,2 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 

Чилі 
тис. осіб 189,4 181,9 188,5 194,3 205,7 196,9 213,9 226,9 241,1 253,0 

у %  3,1 2,9 2,9 2,9 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

Мексика 
тис. осіб 3 633,3 3 665,9 3 611,4 3 642,3 3 448,0 3 464,9 3 441,7 3 478,6 3 552,7 3 692,4 

у %  8,7 8,5 8,2 8,1 7,6 7,5 7,3 7,1 7,2 7,4 

Уругвай 
тис. осіб 47,2 43,5 47,6 44,9 52,2 49,2 57,6 52,1 47,0 46,0 

у %  3,4 3,0 3,2 2,9 3,3 3,1 3,6 3,2 2,9 2,8 

* частка від загальної кількості зайнятих у національній економіці  



 

2
0
 

Таблиця 6.4 

 

Обсяг капітальних інвестицій у туристичну галузь  

 

Країна Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Аргентина US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 3,85 5,26 6,35 6,70 5,80 5,62 6,20 6,16 6,27 6,32 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 2,40 3,60 5,03 6,33 5,11 5,55 6,80 7,26 7,26 6,32 

у % до експорту 5,92 6,92 7,56 7,92 7,73 6,69 6,59 6,97 6,88 6,97 

щорічний темп приросту 32,86 36,93 20,53 5,61 -13,41 -3,18 10,34 -0,63 1,85 0,69 

Бразилія US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 19,45 21,42 23,30 24,65 20,47 21,24 21,24 21,21 23,18 25,32 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 10,40 13,60 17,50 21,30 17,40 22,18 24,94 22,39 23,86 25,32 

у % до експорту 7,40 7,60 7,34 6,74 5,94 5,32 5,23 5,48 5,84 6,81 

щорічний темп приросту 6,61 10,11 8,77 5,79 -16,93 3,72 -0,01 -0,13 9,30 9,22 

Чилі US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 1,53 1,73 2,63 4,05 3,74 4,07 4,68 4,53 5,29 5,68 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 1,04 1,39 2,25 3,49 3,12 4,05 5,09 4,96 5,77 5,68 

у % до експорту 3,93 4,66 6,49 7,89 8,30 8,84 9,10 7,79 8,80 10,03 

щорічний темп приросту 16,40 12,49 52,20 54,33 -7,66 8,79 15,01 -3,27 16,71 7,41 

Мексика US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 5,41 5,21 4,97 4,95 6,03 6,68 6,90 7,05 7,67 8,01 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 4,51 4,62 4,61 4,78 4,97 6,15 6,79 6,79 7,74 8,01 

у % до експорту 2,45 2,18 1,99 1,89 2,47 2,77 2,67 2,56 2,90 2,99 

щорічний темп приросту 70,62 -3,66 -4,69 -0,31 21,81 10,80 3,20 2,16 8,89 4,42 

Уругвай US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 0,36 0,45 0,46 0,79 0,76 0,71 0,78 0,85 0,86 0,92 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 0,18 0,24 0,28 0,58 0,54 0,60 0,74 0,84 0,90 0,92 

у % до експорту 6,30 6,75 6,44 9,34 8,96 7,82 8,15 7,38 7,04 7,32 

щорічний темп приросту 26,71 22,91 3,53 72,04 -4,79 -5,64 8,82 9,95 0,82 7,40 
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Таблиця 6.5 

 

Валовий дохід від експорту туристичних послуг  

 

Країна Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

А
р

г
е

н
т

и
н

а
 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 5,15 5,70 6,29 5,61 5,08 5,70 5,52 4,79 4,37 5,26 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 3,21 3,90 4,98 5,30 4,48 5,63 6,06 5,64 5,05 5,26 

у % до експорту 6,95 7,26 7,63 6,59 6,83 6,97 6,12 5,92 5,71 6,65 

щорічний темп приросту 8,50 10,68 10,30 -10,82 -9,34 12,14 -3,11 -13,33 -8,80 20,43 

Б
р

а
з
и

л
ія

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 7,78 7,19 7,02 7,06 6,62 5,66 5,76 6,46 6,74 7,25 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 4,16 4,57 5,27 6,10 5,63 5,91 6,77 6,83 6,94 7,25 

у % до експорту 3,12 2,92 2,89 2,70 3,16 2,54 2,30 2,41 2,46 2,67 

щорічний темп приросту -4,50 -7,58 -2,43 0,53 -6,19 -14,43 1,72 12,20 4,33 7,45 

Ч
и

л
і 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 2,43 2,31 2,55 2,89 2,76 2,37 2,51 2,82 2,89 3,10 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 1,65 1,86 2,18 2,49 2,30 2,36 2,73 3,08 3,15 3,10 

у % до експорту 3,33 2,74 2,79 3,34 3,60 2,85 2,86 3,38 3,49 3,52 

щорічний темп приросту -8,10 -5,31 10,62 13,36 -4,37 -14,27 5,94 12,29 2,33 7,32 

М
е

к
с

и
к
а

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 15,27 14,98 15,11 15,19 15,19 13,68 12,63 13,77 14,13 16,44 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 12,75 13,28 14,02 14,68 12,51 12,60 12,42 13,27 14,25 16,44 

у % до експорту 5,54 4,99 4,85 4,79 5,13 4,01 3,40 3,42 3,56 3,93 

щорічний темп приросту 1,13 -1,90 0,89 0,50 -0,03 -9,89 -7,73 9,04 2,63 16,34 

У
р

у
г
в

а
й

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 1,40 1,32 1,53 1,63 2,03 1,97 2,50 2,27 1,93 1,85 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 0,70 0,71 0,93 1,20 1,46 1,67 2,40 2,22 2,01 1,85 

у % до експорту 13,25 11,99 13,63 13,03 17,02 15,76 18,92 16,65 15,05 13,13 

щорічний темп приросту 0,24 -6,16 16,29 6,44 24,58 -2,88 27,12 -9,49 -15,01 -3,82 
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Таблиця 6.6 

 

Валові витрати на імпорт туристичних послуг  

 

Країна Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

А
р

г
е

н
т

и
н

а
 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 5,51 5,71 6,19 6,14 6,36 6,28 6,66 6,89 6,95 7,19 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 3,43 3,91 4,91 5,80 5,60 6,20 7,31 8,11 8,04 7,19 

у % до імпорту 9,77 9,44 9,12 8,54 11,29 8,93 8,14 9,56 8,89 8,84 

щорічний темп приросту -0,24 3,74 8,37 -0,82 3,67 -1,36 6,09 3,44 0,91 3,49 

Б
р

а
з
и

л
ія

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 10,87 11,64 13,75 15,31 15,12 18,23 21,05 24,46 28,11 29,78 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 5,81 7,39 10,33 13,23 12,85 19,04 24,72 25,82 28,94 29,78 

у % до імпорту 5,72 5,92 6,38 5,94 7,11 7,47 7,92 8,19 8,57 8,87 

щорічний темп приросту 22,66 7,03 18,16 11,32 -1,23 20,61 15,45 16,17 14,94 5,95 

Ч
и

л
і 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 1,76 1,73 2,12 1,88 1,63 1,65 1,72 2,02 2,12 2,42 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 1,19 1,39 1,81 1,61 1,36 1,64 1,87 2,21 2,32 2,42 

у % до імпорту 3,06 3,05 3,30 2,28 2,66 2,38 2,14 2,43 2,54 2,89 

щорічний темп приросту -7,00 -1,97 22,56 -11,44 -13,08 1,39 4,08 17,57 4,89 14,22 

М
е

к
с

и
к
а

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 10,67 10,55 10,64 10,56 10,54 9,75 9,78 10,99 11,75 12,66 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 8,91 9,35 9,87 10,21 8,68 8,97 9,62 10,60 11,85 12,66 

у % до імпорту 3,67 3,36 3,23 3,08 3,38 2,75 2,54 2,64 2,89 2,95 

щорічний темп приросту 2,17 -1,18 0,89 -0,74 -0,22 -7,51 0,32 12,40 6,88 7,81 

У
р

у
г
в

а
й

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 0,58 0,50 0,53 0,57 0,55 0,59 0,78 1,02 1,34 1,59 

US$ млрд (у номінальних цінах 2014 р.) 0,29 0,27 0,32 0,42 0,40 0,50 0,75 1,00 1,40 1,59 

у % до імпорту 5,88 4,39 4,53 3,93 4,80 4,87 5,78 6,62 9,23 10,16 

щорічний темп приросту 4,41 -13,59 4,74 8,05 -2,89 6,10 32,76 30,61 31,90 18,31 



 

2
3
 

Таблиця 6.7 
 

Валове споживання туристичних послуг резидентами на внутрішньому ринку 
 

Країна /Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

А
р

г
е

н
т

и
-

н
а

 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 25,86 27,58 29,06 28,46 27,43 28,90 29,54 30,68 32,21 32,02 

US$ млрд (у ном. цінах 2014 р.) 16,12 18,87 23,04 26,88 24,15 28,54 32,42 36,14 37,29 32,02 

у % до загального споживання 7,26 7,15 6,96 6,62 6,37 6,14 5,76 5,90 5,95 5,93 

щорічний темп приросту 29,51 6,63 5,33 -2,09 -3,74 5,36 2,11 3,82 4,95 -0,57 

Б
р

а
з
и

л
ія

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 104,33 107,29 99,89 102,69 107,04 109,81 115,04 122,77 127,30 130,26 

US$ млрд (у ном. цінах 2014 р.) 55,78 68,12 75,03 88,74 90,97 114,66 135,10 129,64 131,05 130,26 

у % до загального споживання 6,25 6,18 5,42 5,30 5,53 5,28 5,39 5,69 5,76 5,89 

щорічний темп приросту -6,62 2,82 -7,06 2,78 4,23 2,52 4,82 6,75 3,66 2,33 

Ч
и

л
і 

US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 9,56 9,64 10,28 10,88 10,41 10,27 12,23 13,43 14,25 14,67 

US$ млрд (у ном. цінах 2014 р.) 6,48 7,76 8,80 9,36 8,67 10,21 13,29 14,69 15,56 14,67 

у % до загального споживання 5,21 4,97 5,03 5,16 4,97 4,64 5,23 5,45 5,55 5,63 

щорічний темп приросту 12,63 0,84 6,58 5,77 -4,52 -1,39 19,33 9,86 6,07 2,93 

М
е

к
с

и
к
а
 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 105,53 109,49 110,92 112,55 105,71 111,30 116,96 121,96 126,09 130,18 

US$ млрд (у ном. цінах 2014 р.) 88,07 97,03 102,90 108,75 87,11 102,48 115,08 117,57 127,14 130,18 

у % до загального споживання 10,11 9,99 9,81 9,84 9,66 9,68 9,78 9,83 9,99 10,09 

щорічний темп приросту 2,43 3,75 1,28 1,45 -6,15 5,31 5,09 4,26 3,38 3,25 

У
р

у
г
в

а
й

 US$ млрд (у реальних цінах 2014 р.) 1,19 1,25 1,26 1,29 1,17 1,22 1,24 1,23 1,30 1,38 

US$ млрд (у ном. цінах 2014 р.) 0,59 0,68 0,76 0,95 0,85 1,04 1,19 1,20 1,36 1,38 

у % до загального споживання 3,34 3,39 3,18 3,05 2,69 2,58 2,43 2,31 2,35 2,42 

щорічний темп приросту -4,04 5,59 -0,02 2,79 -9,78 4,12 0,84 -1,16 6,15 6,27 



 

2
4
 

Таблиця 6.8 

 

Динаміка показників колективних засобів розміщення за регіонами України, 2011 – 2013 рр. 

 

Рік 

Кількість КЗР,  

одиниць 

Кількість місць,  

одиниць 

Кількість розміщених,  

осіб 
Частка  

у КЗР, % 

Частка місць,  

% 

Частка  

розміщених, % 

у
с
ь
о
го

 

у тому числі 

у
с
ь
о
го

 

у тому числі 

у
с
ь
о
го

 

у тому числі 
ю

р
и

д
и

ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

ю
р

и
д

и
ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

ю
р

и
д

и
ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

ю
р

и
д

и
ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

ю
р

и
д

и
ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

ю
р

и
д

и
ч
н
і 

о
с
о

б
и
 

ФОП 

Україна (кількість місць та розміщуваних осіб у тис.) 

2011 5 882 3 162 2 720 567,3 154,2 413,1 7 426,9 4 656,8 2 770,1 53,8 46,2 27,2 72,8 62,7 37,3 

2012 6 041 3 144 2 897 583,4 162,8 420,6 7 887,4 4 983,9 2 903,5 52,0 48,0 27,9 72,1 63,2 36,8 

2013 6 411 3 582 2 829 586,6 179,1 407,5 8 303,1 5 467,8 2 835,3 55,9 44,1 30,5 69,5 65,9 34,1 

11/13 6 111 3 296 2 815 579 165 414 7 872 5 036 2 836 53,9 46,1 28,6 71,4 64,0 36,0 

Вінницька область 

2011 77 52 25 7 609 7 168 441 114 700 101 822 12 878 67,5 32,5 94,2 5,8 88,8 11,2 

2012 90 51 39 7 567 6 879 688 146 359 118 356 28 003 56,7 43,3 90,9 9,1 80,9 19,1 

2013 100 49 51 7 649 6 695 954 134 551 100 095 34 456 49,0 51,0 87,5 12,5 74,4 25,6 

11/13 89 51 38 7 608 6 914 694 131 870 106 758 25 112 56,9 43,1 90,9 9,1 81,0 19,0 

Волинська область 

2011 130 103 27 5 954 5 514 440 116 684 111 269 5 415 79,2 20,8 92,6 7,4 95,4 4,6 

2012 126 96 30 5 731 5 208 523 101 738 92 443 9 295 76,2 23,8 90,9 9,1 90,9 9,1 

2013 150 101 49 6 480 5 636 844 117 939 90 030 27 909 67,3 32,7 87,0 13,0 76,3 23,7 

11/13 135 100 35 6 055 5 453 602 112 120 97 914 14 206 73,9 26,1 90,1 9,9 87,3 12,7 
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7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом 

самостійно під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми 

та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, 

які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого 

рівня кваліфікації. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів ден-

ної форми навчання, визначається навчальним планом і становить 72 % 

(108 годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисцип-

ліни (150 годин). У ході самостійної роботи студент має перетворитися 

на активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо стави-

тися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієн-

туватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідаль-

ність за якість власної професійної підготовки.  

СРС включає: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання 

та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять 

за темами дисципліни; підготовку до практичних і семінарських занять; 

підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання 

окремих лекційних тем або питань; виконання індивідуальних завдань 

(вирішення розрахункових індивідуальних та комплексних завдань) за ви-

вченою темою; написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) 

та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; 

аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну перевірку студентами 

особистих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку до конт-

рольних робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до мо-

дульного контролю (колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною економічною літературою, рекомендацій міжнародних орга-

нізацій із обліку туристичної діяльності, нормативними актами з питань 

державного регулювання туристичної галузі, статистичними матеріала-

ми. Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам 

для засвоєння теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведені 

в табл. 7.1. 



26 

Таблиця 7.1 
 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю 
 

Назва теми 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми конт-

ролю СРС 
Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. 

Методи збору та оброблення статистичних даних сфери туризму 

Тема 1. Сис-

тема показни-

ків оцінки  

туристичної 

діяльності 

Пошук, підбір та огляд літе-

ратурних джерел за зада-

ною тематикою, виконання 

практичного завдання 1 

"Побудова інтелектуальної 

карти досліджень" 

11 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, презе-

нтації (допо-

віді, частини 

проекту) 

Основна: 

[3; 7;. 

Додаткова: 

[27 – 29; 32;  

34 – 35;  

41 – 42] 

Тема 2. Орга-

нізація і ме-

тодологія  

обліку опера-

цій у галузі 

туризму 

Пошук, підбір та огляд літе-

ратурних джерел за зада-

ною тематикою, підготовка 

до семінарського заняття 

за темою "Дослідження ту-

ристичної діяльності у гло-

бальній економіці", підготов-

ка до усного опитування за 

темами 1 – 2 

11 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, презе-

нтації (допо-

віді, частини 

проекту), усне 

опитування 

за темами 1 – 2 

Основна: 

[2 – 3]. 

Додаткова: 

[19; 29;  

31; 32;  

44 – 50] 

Тема 3. Взає-

мозв'язок по-

казників оцін-

ки соціально-

економічного 

стану країни 

та показників 

туристичної 

галузі 

Пошук, підбір та огляд літе-

ратурних джерел за зада-

ною тематикою, виконання 

практичного завдання 2 

"Визначення країн-лідерів 

світового ринку за основни-

ми показниками туристичної 

діяльності", практичного за-

вдання 3 "Визначення рей-

тингу України серед інших 

країн Європи та світу за об-

раними показниками турис-

тичної діяльності" 

11 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, презе-

нтації (допо-

віді, частини 

проекту) 

Основна: 

[3; 7]. 

Додаткова: 

[29; 32; 49 

– 50;  

34 – 35; 44] 

Тема 4. 

Принципи по-

будови міжре-

гіональних та 

міжгалузевих 

балансів 

Пошук, підбір та огляд літе-

ратурних джерел за зада-

ною тематикою,  підготовка 

до усного опитування за те-

мами 3 – 4, виконання 

практичного завдання 4  

16 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, презе-

нтації (допо-

віді, частини 

проекту), 

Основна: 

[3; 5]. 

Додаткова: 

[8; 10;  

15 – 17; 30; 

43] 
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Продовження табл. 7.1 

 

1 2 3 4 5 

 "Аналіз макрорегіональних показни-

ків країни", практичного завдання 5 

"Аналіз світових показників розвит-

ку обраного напряму", практичного 

завдання 6 "Групування регіонів 

України за рекреаційним потенціа-

лом. Визначення дисбалансів роз-

витку туристичної галузі" 

 

усне опиту-

вання за те-

мами 3 – 4 

 

Підготовка до контрольної роботи 

5 

Підготовка до 

письмової  

контрольної 

роботи за мо-

дулем 

 

Усього за змістовим модулем 1 54 – – 

Змістовий модуль 2. 

Управління розвитком туристичної галузі  

на основі результатів статистичних досліджень 

Тема 5. 

Основні 

підходи до 

системати-

зації рек-

реаційних 

ресурсів 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою, під-

готовка до семінарського заняття 

за темою "Проект створення єдиної 

бази даних рекреаційних ресурсів 

країни", підготовка до усного опиту-

вання за темою 5, виконання прак-

тичного завдання 7 "Визначення 

позиції України на світовому та ре-

гіональному туристичному ринку, 

аналіз основних показників галузі у 

межах угруповань за географічною 

ознакою" 

14 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, усне опи-

тування за те-

мою 5 

Основна: 

[3; 7]. 

Додаткова: 

[12 – 13; 

18; 24; 36] 

Тема 6. 

Облік фі-

нансових 

потоків ту-

ристичної 

галузі 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою, під-

готовка до семінарського заняття 

за темою "Фінансові операції у ту-

ристичній діяльності", виконання 

практичного завдання 8 "Дослі-

дження міжнародних фінансових 

операцій у галузі туризму в Україні" 

14 

Перевірка 

домашніх за-

вдань, пре-

зентації (до-

повіді, части-

ни проекту) 

Основна: 

[5]. 

Додаткова: 

[11; 16; 20; 

26; 29; 

32 – 33;  

38 – 39; 

41] 
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Закінчення табл. 7.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 7. Регу-

лювання  

туристичної 

діяльності на 

рівні регіонів 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою темати-

кою, підготовка до семінарського 

заняття за темою "Інформаційне 

забезпечення регіонального управ-

ління розвитком туризму", вико-

нання практичного завдання 9 

"Оцінка перспектив впроваджен-

ня досліджуваного туристичного 

продукту в Україні та в обраній 

країні. Обґрунтування стратегії 

співробітництва між Україною та 

досліджуваною країною у галузі 

міжнародного туризму" 

14 

Перевірка 

домашніх  

завдань, пре-

зентації (до-

повіді, части-

ни проекту) 

Основна: 

[1; 6]. 

Додаткова: 

[11; 20;  

22 – 23; 

33; 25] 

Тема 8. Вве-

дення у ста-

тистичне  

моделювання 

та прогнозу-

вання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою темати-

кою, підготовка до семінарського 

заняття за темою "Економет-

ричні дослідження туристичної 

діяльності", підготовка до усного 

опитування за темами 5 – 7 

6 

Перевірка 

домашніх  

завдань, усне 

опитування 

за темами 5 – 

7 

Основна: 

[4 – 5]. 

Додаткова: 

[9; 14; 21; 

33] 

Підготовка до контрольної роботи 

6 

Підготовка до 

письмової  

контрольної 

роботи за мо-

дулем 

 

Усього за змістовим модулем 2 54 – – 

Усього 108 – – 

 

7.1. Контрольні запитання для самодіагностики 
 

Тема 1. Система показників оцінки туристичної діяльності 

1. Які існують підходи до визначення оптимальної структури сукуп-

ного туристичного потоку країни? 

2. Сутність експортних операцій (враховуючи як послуги, так і това-

ри) у галузі туризму. 

3. Сутність імпортних операцій (враховуючи як послуги, так і това-

ри) у галузі туризму. 
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4. Назвіть основні показники, які використовуються Світовим бан-

ком для оцінки туристичної галузі країни. 

5. Назвіть основні показники, які використовуються Світовою радою 

з подорожей та туризму для оцінки туристичної галузі країни. 

6. Назвіть основні показники, які використовуються Всесвітньою ту-

ристичною організацією (ЮНВТО) для оцінки туристичної галузі країни. 

7. Назвіть основні показники, які використовуються Євростатом 

для оцінки туристичної галузі країни. 

8. Назвіть абсолютні та відносні показники оцінки туристичної діяль-

ності. 

9. Яка роль питомих показників у оцінці туристичної діяльності? 

10. Назвіть способи визначення місця світової туристичної галузі 

у глобальній економіці. 

11. Назвіть країни із переважанням валових витрат на закордонні 

подорожі. 

12. Назвіть країни із переважанням валових доходів від надання 

туристичних послуг нерезидентам. 

13. Назвіть країни із переважанням туристичних операцій на внут-

рішньому ринку. 

14. Опишіть методи визначення ємності внутрішнього ринку турис-

тичних послуг. 

15. Охарактеризуйте рейтинг України за найпоширенішими показ-

никами туристичної діяльності серед країн Європи та світу. 

16. Вкажіть сучасні центри формування міжнародних туристичних 

потоків. Які існують прогнози щодо майбутньої переорієнтації потоків 

за макрорегіонами світу? 

17. Назвіть відмінності у розподілі країн світу за регіонами відповід-

но до підходів міжнародних організацій. Яким чином це впливає на оцінку 

міжнародних туристичних потоків? 

18. У якому разі слід уникати зіставлень показників оцінки туристи-

чної галузі досліджуваних країн? 

 

Тема 2. Організація і методологія обліку операцій у галузі  

туризму 

1. Дайте визначення поняття "економічна територія країни". 

2. Дайте визначення транскордонного представлення послуг. 

3. Дайте визначення споживання послуг за кордоном. 
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4. Дайте визначення комерційного представництва. 

5. Дайте визначення присутності фізичних осіб як способу надання 

послуг. 

6. Назвіть послуги, що викликають зміни стану. 

7. Дайте визначення маржинальних послуг. 

8. Опишіть класифікацію секторів сфери послуг відповідно до ГАТТ. 

9. Опишіть відображення операцій у галузі туризму відповідно 

до Керівництва МВФ із складання платіжного балансу та міжнародної ін-

вестиційної позиції. 

10. Опишіть відображення операцій у галузі туризму відповідно 

до системи національних рахунків (керівництво 2008 р.). 

11. Опишіть відображення операцій у галузі туризму відповідно 

до Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної 

діяльності. 

12. Опишіть відображення операцій у галузі туризму відповідно 

до Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (випуск 

2010 р.). 

13. Опишіть класифікацію операцій у галузі туризму відповідно 

до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу (EBOPS) та Кла-

сифікатора основних видів продукції (СРС, v 2.1). 

14. Концепція обліку операцій у галузі туризму відповідно до Між-

народних рекомендацій із статистики туризму та Допоміжного рахунку 

туризму 2008 р. 

15. Спільні підходи та відмінності у методології оцінки туристичної 

діяльності, прийнятою ЮНВТО та Світовою радою з подорожей та туризму. 

16. Охарактеризуйте державні класифікатори послуг та видів еко-

номічної діяльності, що використовуються в Україні. 

17. Основні положення Методики розрахунку обсягів туристичної 

діяльності в Україні. Які підрозділи документу потребують уточнення? 

18. Яка роль державних стандартів у вимірюванні статистичних да-

них? Як особливості ліцензування та сертифікації діяльності у сфері ту-

ризму допомагають чи обмежують облік економічних операцій? 

19. Яка мета проведення опитувань споживачів туристичних пос-

луг? Назвіть найпоширеніші способи отримання додаткової інформації 

від подорожуючих. 

20. Наведіть приклад проведення додаткових спостережень у галу-

зі туризму. 
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Тема 3. Взаємозв'язок показників оцінки соціально-економічного 

стану країни та показників туристичної галузі 

1. Назвіть відомі вам групування країн світу. Чи можна визначити 

універсальні класифікаційні ознаки? 

2. Назвіть чинники, що визначають рівень економічного розвитку 

країни на глобальному ринку. 

3. Які групи чинників впливають на рівень туристичної конкуренто-

спроможності країни? 

4. Наведіть приклади, коли рейтинг країни за туристичною приваб-

ливістю не відповідає позиціям за іншими ознаками. 

5. Оптимальне співвідношення кількісних та якісних чинників, 

за допомогою яких визначається позиція країни на міжнародному ринку 

туристичних послуг. 

6. Назвіть країни, для яких туристична галузь є пріоритетною у зов-

нішній торгівлі. За допомогою яких показників можна це визначити? 

7. Назвіть основні підходи щодо оцінки туристичної інфраструктури. 

Чим відрізняються вимоги до країни, яка приймає туристів, від вимог 

до країни, з якої виїжджають туристи? 

8. Розвиток яких галузей національного господарства є необхідним 

для підтримки туристичної галузі? 

9. Дайте визначення понять "туристичний товар", "туристичний 

продукт". Як вони співвідносяться із поняттям "туристична послуга"? 

10. Наведіть приклади деструктивного впливу туристичної діяльно-

сті на соціально-економічний стан країни. 

11. Принципи відображення операцій туристичної галузі у платіж-

ному балансі країни. До яких статей вони можуть бути включені? 

12. Як можна врахувати міжнародні інвестиції у сфері туризму? 

13. Позитивні та негативні наслідки діяльності транснаціональних 

корпорацій у галузі туризму. 

14. Поясніть порядок розрахунку внеску діяльності підприємств га-

лузі туризму у ВВП та ВНП країни. 

15. Поясніть різницю між поняттями "туристична галузь" та "туристична 

економіка", що використовуються Світовою радою з подорожей та туризму. 
 

Тема 4. Принципи побудови міжрегіональних та міжгалузевих 

балансів 

1. Поясніть порядок розрахунків первинного, вторинного та третин-

ного впливу галузі туризму на стан національного господарства країни. 
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2. Поясніть принципи побудови міжгалузевого балансу. 

3. Поясніть принципи побудови міжрегіонального балансу. 

4. Поясніть принципи побудови балансу фінансових операцій. 

5. Відображення зовнішньоекономічних операцій у міжгалузевих 

та міжрегіональних балансах. 

6. Розкрийте поняття "чистої", або "технологічної", галузі. 

7. Способи оцінки взаємної залежності туристичної галузі та інших 

галузей національної економіки. 

8. Характеристика обов'язкових форм звітності, що надаються су-

б'єктами сфери туризму. 

9. Чи відповідає існуюча класифікація видів економічної діяльності 

в Україні потребам обліку операцій у туристичній галузі? 

10. Який шлях розподілу державних фондів на фінансування роз-

витку туристичної інфраструктури є, на Вашу думку, найкращим? 

11. Чинники визначення сезонних коливань у сфері туризму. 

12. Завдання моніторингу туристичної діяльності в Україні. 

 

Тема 5. Основні підходи до систематизації рекреаційних  

ресурсів 

1. Наведіть приклади основних, супутніх та допоміжних туристич-

них послуг. 

2. Назвіть види туризму відповідно до Закону України "Про туризм". 

3. Назвіть види туризму згідно з практикою туристичних компаній. 

4. Поясніть принципи класифікації видів туризму. 

5. Поняття та класифікація рекреаційних ресурсів. 

6. Чи є тотожними поняття "рекреаційні ресурси" та "туристичні ре-

сурси"? 

7. Задачі обліку туристичних ресурсів країни. 

8. Назвіть показники, що визначають туристичний потенціал країни. 

9. Система загальнодержавних та регіональних кадастрів в Україні. 

10. Наведіть приклади використання геоінформаційних технологій у 

туризмі. 

 

Тема 6. Облік фінансових потоків туристичної галузі 

1. Надайте визначення та обґрунтуйте практику впровадження са-

телітних рахунків. 
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2. Фінансові операції, що забезпечують процес створення, реаліза-

ції та споживання туристичної послуги. 

3. Перелічіть вимоги до інфраструктури фінансового ринку країни 

походження туристів та країни, що приймає туристів. 

4. Звітність банківських установ як додаткове джерело визначення 

обсягу операцій у галузі туризму. 

5. Яка роль недержавних фондів у забезпеченні окремих операцій 

сфери туризму? 

6. Поясніть принципи функціонування міжнародних та національних 

електронних платіжних систем. 

7. Охарактеризуйте особливості обліку споживання туристичної 

продукції резидентами та нерезидентами країни. 

8. Назвіть способи регулювання міжнародних фінансових потоків 

у процесі співпраці суб'єктів туристичної галузі на рівні держави. 

9. Класифікація індивідуальних платіжних засобів. 

10. Назвіть способи підрахунку витрат, що здійснюються під час ін-

дивідуальних подорожей. 

 

Тема 7. Регулювання туристичної діяльності на рівні регіонів 

1. За допомогою яких показників можна визначити рейтинг регіонів 

України за розвитком туристичної інфраструктури? 

2. Поясність розподіл суб'єктів туристичної діяльності за регіонами 

України. 

3. Поясніть розподіл закладів розміщування за регіонами України. 

4. За допомогою яких показників визначається ємність споживчого  

ринку на рівні адміністративних одиниць? 

5. Дайте визначення поняття "регіональний дисбаланс". 

6. Опишіть методику визначення депресивних регіонів у країні. 

7. Назвіть заходи із стимулювання розвитку депресивних регіонів. 

8. Відмінність методів оцінки міжнародних туристичних потоків 

від аналізу структури потоків на внутрішньому ринку. 

9. Назвіть способи оцінки динаміки та структура внутрішніх турис-

тичних потоків у межах України. 

10. Які показники розвитку туристичної галузі найчастіше викорис-

товуються у процесі складання державних та регіональних програм? 

11. Яким чином забезпечується фінансування туристичної галузі 

з боку держави? 
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Тема 8. Введення у статистичне моделювання та прогнозування 

1. Основні підходи до класифікації ресурсів. Які групи ресурсів най-

частіше використовуються у процесі створення та реалізації туристично-

го продукту? 

2. Перерахуйте види ризиків у туристичній діяльності. 

3. Які існують вимоги до стратегічних програм підтримки розвитку  

туризму на рівні держави та регіонів? 

4. Показники яких сфер національної економіки варто використову-

вати у процесі аналізу перспектив розвитку туристичної галузі? 

5. У яких випадках знання характеристик сезонних коливань є кри-

тичним для планування обсягів необхідних ресурсів? 

6. Наведіть приклади, коли для планування програм розвитку туризму 

важливішим є ретроспективний аналіз, а коли – оцінка майбутніх перспектив. 

7. Опишіть основні методики побудови індексів. Наведіть приклади 

використання рейтингових оцінок. 

8. Опишіть методи експертного оцінювання. Наведіть приклади ви-

користання експертних оцінок. 

9. За допомогою яких моделей можна оцінити взаємний вплив різ-

них чинників на результуючі показники? 

10. Наведіть приклади застосування кластерного аналізу. 

11. Назвіть завдання побудови коротко-, середньо- та довгостроко-

вих прогнозів у забезпеченні туристичної діяльності. 

12. Назвіть засади побудови імітаційних моделей. 
 

8. Індивідуально-консультативна робота 
 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки 

та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації: індивідуальні (запитання – відповідь), групові (розгляд 

типових прикладів – ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

консультації індивідуальні та групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 
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9. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, 

так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові 

атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (початкові) ігри, метод про-

ектної роботи, метод сценаріїв, банки візуального супроводу (табл. 9.1 і 9.2).  
 

Таблиця 9.1 
 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання 

за темами навчальної дисципліни 
 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

Тема 1. Система показників 

оцінки туристичної діяль-

ності 

Лекція проблемного характеру з питання "Глобалізація 

світового туристичного ринку", робота в малих групах, 

презентація результатів, банки візуального супроводу 

Тема 2. Організація і мето-

дологія обліку операцій 

у галузі туризму 

Міні-лекція з питання "Проблеми зіставлення статистич-

них даних, представлених спеціалізованими міжнародними 

організаціями", банки візуального супроводу, ділова гра 

Тема 3. Взаємозв'язок показ-

ників оцінки соціально-еко-

номічного стану країни та по-

казників туристичної галузі 

Лекція проблемного характеру з питання "Надійність 

рейтингових систем", робота в малих групах, презен-

тація результатів, банки візуального супроводу 

Тема 4. Принципи побудо-

ви міжрегіональних та між-

галузевих балансів 

Лекція проблемного характеру з питання "Вплив соці-

альних, демографічних та інших груп показників 

на інвестиційну привабливість туристичної галузі краї-

ни", робота в малих групах, презентація результатів, 

банки візуального супроводу 

Тема 5. Основні підходи 

до систематизації рекреа-

ційних ресурсів 

Лекція проблемного характеру з питання "Роль кадас-

трів та офіційних переліків туристичних об'єктів у за-

безпеченні збереження та державної охорони рекре-

аційних ресурсів", робота в малих групах, презентація 

результатів, банки візуального супроводу 

Тема 6. Облік фінансових 

потоків туристичної галузі 

Лекція проблемного характеру з питання "Проблеми 

балансування міжнародних фінансових потоків" 

Тема 7. Регулювання турис-

тичної діяльності на рівні 

регіонів 

Лекція проблемного характеру з питання "Побудова 

достовірної методики визначення регіональних дис-

пропорцій", банки візуального супроводу 

Тема 8. Введення у статис-

тичне моделювання та 

прогнозування 

Міні-лекція з питання "Огляд найпоширеніших методів 

прогнозування", банки візуального супроводу 
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Таблиця 9.2 

 

Використання методик активізації процесу навчання 

 

Тема навчальної 

дисципліни 

Практичне застосування 

методик 

Методики 

активізації 

процесу 

навчання 

Тема 1. Система по-

казників оцінки турис-

тичної діяльності 

Практичне завдання 1 "Побудова 

інтелектуальної карти досліджень" 

Мозкові атаки, 

робота в малих 

групах 

Тема 2. Організація 

і методологія обліку 

операцій у галузі  

туризму 

Семінарське заняття на тему "Досліджен-

ня туристичної діяльності у глобальній еко-

номіці"; практичне  завдання 2. Визначення 

країн-лідерів світового ринку за основними 

показниками туристичної діяльності 

Семінари-

дискусії, 

презентації 

Тема 3. Взаємозв'я-

зок показників оцінки  

соціально-

економічного стану 

країни та показників 

туристичної галузі 

Компетентнісно-орієнтоване завдання  

"Визначення перспективних споживчих рин-

ків на основі стратифікації резидентів країни"; 

практичне завдання 3. Визначення рейтингу 

України серед інших країн Європи та світу за об-

раними показниками туристичної діяльності 

Мозкові атаки, 

робота в малих 

групах, методи 

сценаріїв 

Тема 4. Принципи 

побудови міжрегіо-

нальних та міжгалу-

зевих балансів 

Практичне завдання 6 "Групування регіо-

нів України за рекреаційним потенціалом" 

Мозкові атаки, 

презентації 

Тема 5. Основні під-

ходи до системати-

зації рекреаційних 

ресурсів 

Семінарське заняття на тему "Проект 

створення єдиної бази даних рекреаційних 

ресурсів країни" 

Мозкові атаки, 

робота в малих 

групах 

Тема 6. Облік фінан-

сових потоків турис-

тичної галузі 

Семінарське заняття на тему "Фінансові 

операції у туристичній діяльності"; практичне 

завдання 8 "Дослідження міжнародних фінан-

сових операцій у галузі туризму в Україні" 

Презентації 

Тема 7. Регулювання 

туристичної діяльно-

сті на рівні регіонів 

Семінарське заняття на тему "Інформа-

ційне забезпечення регіонального управ-

ління розвитком туризму" 

Мозкові атаки, 

робота в малих 

групах, методи 

сценаріїв 

Тема 8. Введення 

у статистичне моде-

лювання та прогно-

зування 

Семінарське заняття на тему "Економет-

ричні дослідження туристичної діяльності" 

Мозкові атаки, 

робота в малих 

групах 
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Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання 

від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, 

але й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 

високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; 

підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати 

самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колективних рі-

шень; формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок 

вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розгля-

дом основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола про-

блемних питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені 

в науці й мають актуальне значення для теорії та практики. Лекції про-

блемного характеру відрізняються поглибленою аргументацією матері-

алу, що викладається. Вони сприяють формуванню у студентів само-

стійного творчого мислення, прищеплюють їм пізнавальні навички. Сту-

денти стають учасниками наукового пошуку та вирішення проблемних 

ситуацій. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учас-

ників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди та переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за ко-

роткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються 

від повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-

лекції тривають не більше 10 – 15 хвилин і використовуються для того, 

щоб стисло донести нову інформацію до всіх студентів. Міні-лекції часто 

застосовуються як частини цілісної теми, яку бажано викладати повно-

форматною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформація на-

дається по черзі кількома окремими сегментами, між якими застосову-

ються інші форми й методи навчання. 
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Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про ви-

конання індивідуальних завдань, проектних робіт. Презентації можуть 

бути як індивідуальними, наприклад виступ одного студента, так і колек-

тивними, тобто виступи двох та більше студентів. 

Мозкові атаки – метод розв'язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей 

за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх вибір. 

Метод сценаріїв полягає в розробці ймовірних моделей поведінки 

та розвитку конкретних явищ у перспективі. 

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу на-

вчання за темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 

 

10. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дис-

ципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентнос-

тей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною систе-

мою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 

результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється су-

мою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, 

що дозволяє студенту скласти залік – 60 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану 

оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 
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активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

захист комплексного розрахункового завдання (складається із від-

носно самостійних практичних завдань (представлені у табл. 6.1) і вклю-

чає послідовну оцінку туристичної галузі обраної країни та перспектив 

розвитку певного виду туризму або популяризацію відвідування певного 

об'єкта туристичного інтересу); 

перевірка есе за заданою тематикою (входить до самостійної робо-

ти із підготовки до семінарських занять; зміст визначається за результа-

тами обговорення матеріалів лекції, як правило, студенти можуть запро-

понувати тему, яка їх найбільш зацікавила); 

проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування (усні індивідуальні опитування). 

Модульний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

у формі письмової контрольної роботи.  

Підсумкові бали за письмовий модульний контроль складаються 

із суми балів за виконання всіх завдань, що округлені до цілого числа 

за правилами математики. Максимальна сума балів, які може отримати 

студент за виконання завдань модульного контролю, дорівнює 5, з них: 

1 бал – за теоретичне завдання: 

0,5 бала – за зображення схеми міжгалузевого балансу; 

0,5 бала – за пояснення принципів заповнення міжгалузевого бала-

нсу та обґрунтування його практичного використання; 

2 бали – за евристичне завдання: 

0,5 бала – за визначення поняття сателітних рахунків; 

0,5 бала – за обґрунтування підбору об'єктів господарської діяльно-

сті, що звітуватимуть за даною системою; 

0,5 бала – за пояснення системи розрахунку звітних показників; 

0,5 бала – за висвітлення відмінностей між використанням сателіт-

них рахунків та обліку міжгалузевих зв'язків. 

2 бали – за практично-розрахункове завдання: 

0,5 бала – за правильний розрахунок сукупного доходу туристичної 

та супутніх галузей України від в'їзного туризму; 

0,5 бала – за пояснення принципів використання Методики; 

0,5 бала – за правильний розрахунок сукупного доходу національ-

ного господарства України відповідно до Методики; 



40 

0,5 бала – за правильне обчислення сукупного доходу національно-

го господарства України відповідно до засад використання сателітних 

рахунків. 

Приклад типового завдання до модульного контролю 1 

1. Теоретичне питання 

Назвіть принципи складання міжрегіонального балансу туристичних 

потоків. 

2. Евристичне завдання 

Запропонуйте програму впровадження сателітних рахунків для об-

стеження доходів і видатків сфери туризму м. Харкова. 

3. Практично-розрахункове завдання 

Турист із Польщі перебував в Україні 4 доби. Його сукупні витрати 

на подорож (без урахування комісійних за обмін валюти та он-лайн 

бронювання) склали 5 183 грн, з них: 

оформлення страхового полісу перед початком подорожі – (19 PLN 

(середній курс до гривні – 7,0) – 133 грн; 

квитки на автобус за маршрутом Люблін – Київ – Люблін (220 PLN, 

середній курс до гривні – 7,0) – 1 540 грн; 

проживання у готелі – 1 200 грн; 

харчування у ресторані – 650 грн; 

оглядова екскурсія – 150 грн; 

проїзд міським транспортом – 60 грн; 

відвідування розважального шоу у нічному клубі – 500 грн; 

виклик таксі – 300 грн; 

вхідні квитки у музеї – 50 грн; 

придбання сувенірів (керамічних та текстильних виробів) – 

1 000 грн; 

придбання товарів у супермаркеті – 400 грн; 

добровільні пожертви у благодійний фонд – 200 грн. 

Розрахуйте обсяг в'їзного туристичного споживання, прямий та опо-

середкований валовий дохід туристичної галузі відповідно до процедури, 

запропонованій у Методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності 

в Україні. 

Які статті витрат даного туриста могли б увійти до розрахунку 

при використанні системи сателітних рахунків і чи зазнав би змін підсу-

мок?  
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Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів.  

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних за-

нять та виконання комплексу розрахункових завдань проводиться за таки-

ми критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що роз-

глядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 

ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

розрахункових завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах 

і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здій-

снювати узагальнення інформації та робити висновки;  

логічна правильність і обґрунтування узагальнюючих висновків 

у результаті виконання комплексного розрахункового завдання.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться 

за умови відповідності індивідуального (комплексного) завдання сту-

дента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї 

або іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні індивідуаль-

них завдань увага також приділяється якості, самостійності та своєчас-

ності здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Усне опитування проводиться 2 рази за семестр. Письмова конт-

рольна робота проводиться 2 рази за семестр та включає практичні за-

вдання різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи сту-

дентів. Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання поза-

аудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рі-

вень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити 

необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, само-

реалізація на практичних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання структурно-логічних розділів комплексного 

розрахункового завдання є:  

здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних пробле-

мних питань;  
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вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної 

точки зору, позиції на певне проблемне питання;  

застосування аналітичних підходів;  

якість і чіткість викладення міркувань;  

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкрет-

них статистичних показників; 

самостійність виконання роботи;  

грамотність подачі матеріалу;  

використання методів порівняння, групування, узагальнення понять 

та явищ;  

оформлення роботи.  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

100. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний конт-

роль упродовж семестру – 60. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час роботи протягом 

семестру, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичу-

вальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: 

"60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" 

та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дис-

ципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково здає 

залік після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом 

факультету термін, але не пізніше двох тижнів після початку семестру.  

У випадку повторного отримання менше 60 балів декан факультету при-

значає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри 

та визначає термін перескладання заліку, після чого приймається рішен-

ня відповідно до чинного законодавства: "зараховано" – студент продов-

жує навчання за графіком навчального процесу, а якщо "не зараховано", 

тоді декан факультету пропонує студенту повторне вивчення навчальної 

дисципліни протягом наступного навчального періоду самостійно. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1.  
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Таблиця 11.1 
 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей 
 

Професійні компетентності 

Н
а
в
ч
а

л
ь
н
и

й
 

ти
ж

д
е
н
ь
 

Годи-

ни 
Форми навчання 

Оцінка рівня сформова-

ності компетентностей 

Форми контролю  
MAX 

бал 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Методи збору та обробки статистичних даних сфери туризму 

З
б

ір
 т

а
 о

б
р

о
б

ка
 з

в
іт

н
и

х
 п

о
ка

зн
и
кі

в
 

Визначати перелік  

статистичних показників, 

необхідних для аналізу 

та оцінки поточної  

та перспективної ситуації 

на ринку міжнародного 

туризму 

1 

А
у
д

. 

2 Лекція* 
Тема 1. Система показників оцінки 

туристичної діяльності 
Робота на лекції 1 

2 2 
Практичне 

заняття 

Практичне завдання "Побудова ін-

телектуальної карти досліджень";  

семінар-дискусія на тему "Тенденції 

розвитку міжнародного туризму" 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань 

1 

1-2 

С
Р

С
 

11 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка дома-

шніх завдань, 

презентації (до-

повіді, частини 

проекту) 

3 

Розуміння методології 

збору та обробки пер-

винних даних та матеріа-

лів офіційних звітів су-

б'єктів господарювання, 

що використовуються 

провідними науково-

дослідними організаціями 

в Україні та за кордоном 

2 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 2. Організація і методологія 

обліку операцій у галузі туризму 
Робота на лекції 1 

3 2 
Практичне 

заняття 

Презентація 1 розділу компетентніс-

но-орієнтованого завдання "Поста-

новка завдання, визначення перелі-

ку досліджуваних показників", семі-

нар-дискусія на тему "Проблеми зіс-

тавлення статистичних даних між-

народних організацій" 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань 

1 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2-

3 С
Р

С
 

11 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка домашніх 

завдань, презентації 

(доповіді, частини про-

екту) 

4 

З
б

ір
 т

а
 о

б
р

о
б

ка
 з

в
іт

н
и

х
 п

о
ка

зн
и
кі

в
 

Формування навичок що-

до побудови причинно-

наслідкових зв'язків між 

соціально-демографіч-

ними характеристиками 

країни та попитом на  

туристичні послуги 

3 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 3. Взаємозв'язок показників 

оцінки соціально-економічного стану 

країни та показників туристичної га-

лузі 

Робота на лекції 1 

4 2 

Практич-

не занят-

тя 

Семінар-дискусія на тему "Визначення 

перспективних споживчих ринків на 

основі стратифікації резидентів краї-

ни" (обрані критерії та методи їх кла-

сифікації обираються за варіантами) 

Активна участь у вико-

нанні практичних за-

вдань 

1 

3-

4 С
Р

С
 

11 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка домашніх 

завдань, презентації 

(доповіді, частини про-

екту) 

7 

Розуміння взаємозв'язків 

між показниками різних  

галузей, ефекту співробіт-

ництва між підприємствами 

на стадії проміжного спожи-

вання, визначення взаєм-

ної залежності між галу-

зями та регіонами країни 

5 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 4. Принципи побудови міжрегі-

ональних та міжгалузевих балансів 
Робота на лекції 1 

5 2 

Практич-

не занят-

тя 

Презентація 2 розділу компетентніс-

но-орієнтованого завдання "Аналіз 

макропоказників країни (за варіанта-

ми) – загальноекономічних, соціаль-

но-демографічних та ін., оцінка ситу-

ації у туристичній галузі" 

Активна участь у  

виконанні практичних 

завдань 

1 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 

З
б

ір
 т

а
 о

б
р

о
б

ка
 з

в
іт

н
и

х
 п

о
ка

зн
и
кі

в
 

 

6 

А
у
д

. 

2 
Практичне 

заняття 

Семінар-дискусія на тему "Шляхи 

усунення регіональних дисбалансів"; 

практичне завдання "Групування регі-

онів України за рекреаційним потен-

ціалом" 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань, ус-

не опитування за 

вивченим матері-

алом 

1 

7 

А
у
д

. 

2 
Практичне 

заняття 

Презентація 3 розділу компетентніс-

но-орієнтованого завдання "Аналіз 

світових показників розвитку обраного 

напряму за варіантами – об'єкту, виду 

туризму та ін.), оцінка перспектив йо-

го туристичної привабливості" (1 год.), 

письмова контрольна робота за мо-

дулем 1 (1 год.) 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань;  

перевірка конт-

рольної роботи 

1 

4-7 

С
Р

С
 

21 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка дома-

шніх завдань, під-

готовка до усного 

опитування 

8 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗМІСТОВИЙ модуль 2. Управління розвитком туристичної галузі на основі результатів статистичних досліджень 

У
п
р

а
в
л

ін
н
я
 т

у
р

и
с
ти

ч
н
и

м
и

 п
о

то
ка

м
и

 

Уміння проводити кла-

сифікацію рекреацій-

них об'єктів на основі 

розроблених стандар-

тів, пов'язувати вимоги 

щодо організації різ-

них видів туризму із 

наявним потенціалом 

регіону 

7 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 5. Основні підходи до системати-

зації рекреаційних ресурсів 
Робота на лекції 1 

8   2 
Практичне 

заняття 

Ділова гра на тему "Розробка кадастрів 

рекреаційних ресурсів України", кейс 

"Аналіз ресурсів геоінформаційних сис-

тем, представлених в on-line доступі в 

Україні та за кордоном" 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань 

1 

7-8 
С

Р
С

 
14 

Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою; повто-

рення матеріалів до модулю 1 

Перевірка домаш-

ніх завдань, усне 

опитування за ви-

вченим матеріа-

лом 

12 

Уміння аналізувати 

рух фінансових пото-

ків галузі туризму на 

рівні територіальних 

господарських систем, 

національної та світо-

вої економіки; обирати 

фінансові інструменти 

забезпечення якості 

туристичного обслуго-

вування 

9 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 6. Облік фінансових потоків тури-

стичної галузі 
Робота на лекції 1 

9 2 
Практичне 

заняття 

Презентація 4 розділу компетентнісно-

орієнтованого завдання "Визначення 

позиції України на світовому туристич-

ному ринку, аналіз основних показників 

галузі"  

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань 

1 

10  2 
Практичне 

заняття 

Семінар-дискусія на тему "Практика 

приватних безготівкових розрахунків у 

туристичному обслуговуванні", кейс 

"Платіжні засоби індивідуального вико-

ристання" 

Активна участь у 

виконанні практи-

чних завдань 

1 



 

4
7
 

Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 

У
п
р
а

в
л

ін
н
я
 т

у
р

и
с
ти

ч
н
и

м
и

 п
о

то
ка

м
и

 

 
9-10 

С
Р

С
 

14 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка домашніх 

завдань, презента-

ції (доповіді, части-

ни проекту) 

7 

Обґрунтування стра-

тегії розвитку турис-

тичної галузі на рівні 

окремих адміністра-

тивних одиниць, на-

вички щодо розробки 

заходів із активізації 

внутрішньорегіональ-

них подорожей у ме-

жах України 

11 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 7. Регулювання туристичної дія-

льності на рівні регіонів 
Робота на лекції 1 

11 2 

Практич-

не занят-

тя 

Презентація 5 розділу компетентнісно-

орієнтованого завдання "Визначення  

позиції України на регіональному тури-

стичному ринку (у межах угруповань за 

географічною ознакою), аналіз основ-

них показників сфери туризму даного  

макрорегіону"  

Активна участь у 

виконанні практич-

них завдань 

1 

12 2 

Практич-

не занят-

тя 

Презентація 6 розділу компетентнісно-

орієнтованого завдання "Оцінка перс-

пектив впровадження досліджуваного 

туристичного продукту (за вибором 

студента у р.3) в Україні"  

Активна участь у 

виконанні практич-

них завдань 

1 

11-12 

С
Р

С
 

14 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Перевірка домашніх 

завдань, презента-

ції (доповіді, части-

ни проекту) 

13 
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Закінчення табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 

У
п
р
а

в
л

ін
н
я
 т

у
р

и
с
ти

ч
н
и

м
и

 п
о

то
ка

м
и

 

Знання щодо основних 

методів економетрич-

ного аналізу, вміння по-

ставити завдання перед 

фахівцями у галузі  

математичного програ-

мування та сформулю-

вати вимоги до вихід-

них результатів 

13 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 8. Введення у статистичне моде-

лювання та прогнозування 
Робота на лекції 1 

13 2 
Практичне 

заняття 

Презентація 7 розділу компетентнісно-

орієнтованого завдання "Оцінка перс-

пектив впровадження досліджуваного  

туристичного продукту (за вибором сту-

дента у р.3) у обраній країні (відповідно 

до р.2)" (1 год.); письмова контрольна 

робота за модулем 2 (1 год.) 

Активна участь 

у виконанні 

практичних за-

вдань; перевір-

ка контрольної 

роботи 

1 

14 2 
Практичне 

заняття 

Презентація 8 розділу компетентнісно-

орієнтованого завдання "Обґрунтування 

стратегії співробітництва між Україною 

та досліджуваною країною у галузі між-

народного туризму", заключного звіту 

Активна участь 

у виконанні 

практичних за-

вдань, усне 

опитування за 

вивченим мате-

ріалом 

1 

13-

14 С
Р

С
 

12 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою; повто-

рення матеріалів до модуля 2 

Перевірка до-

машніх завдань, 

підготовка до 

усного опиту-

вання 

17 

НАУКОВА РОБОТА Участь у олімпіадах, конкурсах, написання наукової статті 8 

* проводиться з використанням комп'ютерного обладнання із доступом до мережі Інтернет 
  

Усього годин 150 Загальна максимальна кількість балів із дисципліни 100 



 

4
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Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент протягом тижня за формами та методами 

навчання, наведено в табл. 11.2. 

 

Таблиця 11.2 

 

Розподіл балів за тижнями 

 

Види навчальної роботи 
Навчальні тижні Сесія 

Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 – 20 

Графік оцінювання, балів на тиждень 

М
е

т
о

д
и

 к
о

н
т
р

о
л

ю
 

Лекції (активна робота) 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – 8 

Практичні заняття (активна робота) – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 13 

Завдання за темами  

(робота на практичних заняттях) 
– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 2 2 – – – 14 

Презентація (доповідь) – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 1 1 – – – 7 

Індивідуальні опитування – – – – – 5 – – – – – – – 5 – 10 

Компетентнісно-орієнтовані завдання – – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 3 3 4 – 30 

Письмові  

контрольні роботи 
– – – – – – 5 – – – – – 5 

 
– 10 

Участь у науковій роботі – – – – – – – – – – – – – – 8 8 

Усього балів на тиждень 1 5 6 4 6 9 11 4 6 4 9 7 10 10 8 
100 

Накопичення балів  1 6 12 16 22 31 42 46 52 56 65 72 82 92 100 
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Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповід-

но до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів на-

вчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 11.3).  

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної 

документації. 
 

Таблиця 11.3 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 

види навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 
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5
5
 

Додатки 

Додаток А 

Таблиця А.1 
 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни 

"Статистика міжнародного туризму" 

за Національною рамкою кваліфікацій України 
 

Складові компетент-
ності, яка форму-

ється в рамках теми 

Мінімальний  
досвід 

Знання Уміння Комунікації 
Автономність і  

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Система показників оцінки туристичної діяльності 

Визначати перелік 
статистичних пока-
зників, необхідних 
для аналізу та оці-
нки поточної та пе-
рспективної ситуа-
ції на ринку міжна-
родного туризму 

Методи оцінки аг-
регованих показни-
ків діяльності тури-
стичної галузі краї-
ни; принципи ви-
значення країн-
лідерів світового 
туристичного ринку 
на їх основі 

Переліку груп пока-
зників та окремих 
індикаторів, що ви-
значають ефектив-
ність туристичної 
діяльності на мак-
рорівні; відмінно-
стей групування 
країн за геогра-
фічною ознакою 

Працювати із  
банками даних 
спеціалізованих 
міжнародних ор-
ганізацій; визна-
чати рейтинги 
країн світу за ос-
новними показ-
никами туристи-
чної діяльності 

Отримувати інформа-
ції з міжнародних 
джерел; формувати 
запити відповідно до 
мети дослідження; 
знаходити установи, 
відповідальні за пред-
ставлення статистич-
них даних у різних 
країнах світу 

Розробляти ре-
комендації для 
корегування по-
літики країни у 
галузі міжнаро-
дного туризму з 
урахуванням 
аналізу структу-
ри туристичних 
потоків 

Тема 2. Організація і методологія обліку операцій у галузі туризму 

Розуміти методо-
логію збору та об-
робки первинних 
даних та матеріа-
лів офіційних звітів 
суб'єктів господа-
рювання, що вико-
ристовуються про-
відними  

Методології обліку 
послуг, у тому чис-
лі туристичних, які 
використовуються 
спеціалізованими 
міжнародними 
установами та ор-
ганізаціями 

Загальноприйнятих 
класифікацій видів 
послуг, методик 
збору даних про 
користування пос-
лугами від резиде-
нтів та нерезиден-
тів країни 

Визначати спосіб 
надання послуги 
та відповідні спо-
соби відображен-
ня даної операції 
у фінансовій звіт-
ності країни; роз-
робляти методику  

Проводити опитуван-
ня подорожуючих ін-
дивідуально з метою 
деталізації агрегова-
них показників та ви-
значення чинників 
привабливості турис-
тичного продукту 

Визначати оп-
тимальну для 
країни методо-
логію збору та 
аналізу статис-
тичних показни-
ків галузі туриз-
му, у тому числі 
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Продовження додатка А 
Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

науково-
дослідними ор-
ганізаціями в 
Україні та за ко-
рдоном 

  оцінки сукупного внеску 
туристичної галузі у ВВП 
країни на рівні національ-
ної економіки; організову-
вати процедуру статисти-
чних спостережень 

 міжнародних по-
токів 

Тема 3. Взаємозв'язок показників оцінки соціально-економічного стану країни та показників туристичної галузі 

Володіти навич-
ками щодо побу-
дови причинно-
наслідкових зв'я-
зків між соціаль-
но-
демографічними 
характеристика-
ми країни та по-
питом на турис-
тичні послуги 

Основні групи 
показників, що 
характеризу-
ють соціаль-
ний, економіч-
ний, демогра-
фічний, еколо-
гічний, іннова-
ційних, фінан-
совий та інший 
потенціал краї-
ни 

Загальноприйня-
тих підходів до 
групування країн 
світу за рівнем 
соціально-
економічного роз-
витку; чинників, 
що впливають на 
стан туристичного 
потенціалу країни 

Оцінювати ефективність 
зовнішньої торгівлі країни 
у сфері нематеріального 
виробництва; значення 
галузі туризму у системі 
національного господарс-
тва 

Обирати достовірні 
показники для кра-
щого представлен-
ня національної 
економіки порівня-
но з її основними 
конкурентами з ме-
тою стимулювання 
залучення інвести-
цій 

Визначати рівень 
конкурентоспро-
можності турис-
тичної інфра-
структури країни 
порівняно з ін-
шими країнами 
світу 

Тема 4. Принципи побудови міжрегіональних та міжгалузевих балансів 

Розуміти взаємо-
зв'язки між пока-
зниками різних 
галузей, ефект 
співробітництва 
між підприєм-
ствами на стадії 
проміжного спо-
живання, 

Поняття та 
принципи по-
будови міжре-
гіональних та 
міжгалузевих 
балансів; про-
цедура органі-
зації обов'язко-
вих державних 
статистичних 

Структуру та по-
рядок розрахунку 
результуючих по-
казників міжгалу-
зевих, міжрегіона-
льних балансів та 
балансів фінансо-
вих потоків; зміст 
типових звітних 
форм; наслідки 
сезонних 

Розподіляти підприємства 
відповідно до національ-
ного класифікатора видів 
економічної діяльності за 
рівнями первинного, вто-
ринного та третинного 
впливу туристичної галузі 
на економіку країни; ви-
значати суб'єктів техноло-
гічної (чистої) галузі 

Пояснювати безпо-
середнім учасникам 
туристичного ринку 
необхідність своє-
часного надання  
органам державно-
го контролю у сфері 
туристичної діяль-
ності інформації, 
що не належить до 

Визначати сту-
пінь значущості 
туристичної га-
лузі для економі-
ки країни та її за-
лежності від ін-
ших секторів на-
ціонального  
господарства, 
обґрунтовувати 
завдання  
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Продовження додатка А 
Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

визначати взаємну 
залежність між га-
лузями та регіона-
ми країни 

спостере-
жень за  
діяльністю 
суб'єктів 
сфери  
туризму 

коливань туристичної 
активності для місцевих 
господарських систем 

 комерційної та-
ємниці, з ме-
тою покращен-
ня стану функ-
ціонування ді-
лового середо-
вища за раху-
нок достовір-
них прогнозів 

моніторингу міжгалузе-
вого співробітництва;  
розробляти концепцію 
бази даних виробників 
та кінцевих споживачів 
туристичних послуг, за-
безпечувати заходи із за-
хисту даних, що не підля-
гають оприлюдненню 

Тема 5. Основні підходи до систематизації рекреаційних ресурсів 

Уміти проводити 
класифікацію рек-
реаційних об'єктів 
на основі розроб-
лених стандартів, 
пов'язувати вимоги 
щодо організації 
різних видів туриз-
му із наявним по-
тенціалом регіону 

Система 
державних 
та регіона-
льних када-
стрів в Укра-
їні. Світові 
переліки  
рекреацій-
них ресур-
сів. Основи 
картографу-
вання у ГІС 

Методів кодифікації 
елементів баз даних; 
принципів побудови ба-
гатошарових карт; нор-
мативно-правові основ 
забезпечення охорони 
рекреаційних ресурсів 
від нецільового викори-
стання; засад комплекс-
ного планування розви-
тку рекреаційних тери-
торій 

Розробляти кла-
сифікаційні ознаки 
для різних груп  
рекреаційних ре-
сурсів, проектува-
ти бази даних ре-
гіональних турис-
тичних ресурсів, 
розробляти мето-
ди статистичної 
оцінки наявних 
об'єктів 

Підтримувати 
заходи із за-
безпечення 
збереження 
унікальних ту-
ристичних ре-
сурсів та об'єк-
тів (явищ), які 
перебувають 
під охороною 
держави та/або 
наддержавних 
угруповань 

Будувати стратегію 
планування розвитку 
рекреаційних територій 
з урахуванням вимог 
щодо збереження уні-
кальних природних та 
антропогенних ресурсів 

Тема 6. Облік фінансових потоків туристичної галузі 

Уміти аналізувати 
рух фінансових по-
токів галузі туризму 
на рівні територі-
альних господарсь-
ких систем, націо- 

Елементи 
фінансової 
інфраструк-
тури країни, 
що прямо чи 

Системи міжнародних 
розрахунків у комерцій-
ному та приватному сек-
торі; практики уникнення 
подвійних платежів та 
відшкодування витрат 

Оцінювати еконо-
мічний ефект та 
ефективність екс-
портно-імпортних 
операцій у галузі 
туризму; напрями 

Взаємодія із 
банками та ін-
шими фінансо-
вими устано-
вами з метою 
покращення 
якості 

Обирати інструменти 
фінансового забезпе-
чення туристичної дія-
льності на основі вимог 
щодо підтримки задано-
го стану економічної 
безпеки 
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Закінчення додатка А 
Закінчення табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

нальної та світової 
економіки; обирати фі-
нансові інструменти 
забезпечення якості 
туристичного обслуго-
вування 

опосередкова-
но беруть 
участь у ство-
ренні туристи-
чного продукту 

 та інтенсивність фі-
нансових потоків 

туристичного обслу-
говування та недо-
пущення кризових 
дисбалансів грошо-
вих потоків 

суб'єктів гос-
подарювання 
та галузі на 
світовому ри-
нку 

Тема 7. Регулювання туристичної діяльності на рівні регіонів 

Уміти обґрунтовувати 
стратегії розвитку ту-
ристичної галузі на рі-
вні окремих адмініст-
ративних одиниць, ма-
ти навички щодо роз-
робки заходів із активі-
зації внутрішньорегіо-
нальних подорожей у 
межах України 

Характеристи-
ка туристичної 
інфраструкту-
ри за регіона-
ми України; 
кількісні пара-
метри спожив-
чого ринку та 
пропозиції ту-
ристичних по-
слуг 

Методики оцінки мі-
жрегіональної дифе-
ренціації соціально-
економічного розвит-
ку регіонів України; 
розподілу доходів та 
витрат у результаті 
здійснення туристи-
чної діяльності між 
адміністративними 
одиницями 

Розробляти рейтин-
ги регіонів країни за 
ступенем розвитку 
туристичної галузі 
та рекреаційного 
потенціалу з ураху-
ванням вимог спо-
живачів з-за кордо-
ну на основі досту-
пної статистичної 
інформації 

Налагоджувати вза-
ємодію із представ-
никами місцевих ад-
міністрацій, органів 
державної та регіо-
нальної влади з пи-
тань фінансування 
соціальної інфра-
структури 

Визначення 
перспектив 
туристичного 
регіону країни 
як самостійно-
го суб'єкта ді-
лових відно-
син на глоба-
льному ринку 

Тема 8. Введення у статистичне моделювання та прогнозування 

Знати сутність основ-
них методів економет-
ричного аналізу, вміти 
поставити завдання 
перед фахівцями у га-
лузі математичного 
програмування та 
сформулювати вимоги 
до вихідних результатів 

Основні мето-
ди статистич-
ного моделю-
вання та про-
гнозування 

Основних положень 
теорії управління ри-
зиками; методів під-
бору даних для по-
будови статистико-
математичних моде-
лей; вимог до вхідної 
інформації та спосо-
бів представлення 
результатів у найпо-
ширеніших моделях 

Обґрунтовувати 
стратегічні завдан-
ня програм розвит-
ку туристичної га-
лузі на основі дос-
ліджень поточного 
стану та перспектив 
рекреаційної діяль-
ності заданого об'є-
кту (рівня націона-
льної економіки) 

Співпрацювати із 
фахівцями у галузі 
економетричних до-
сліджень; ставити 
зрозумілі та економі-
чно обґрунтовані за-
вдання ретроспекти-
вного аналізу еконо-
мічних явищ та про-
цесів і побудови про-
гнозів 

Використову-
вати осново-
положні  
принципи 
планування 
діяльності пі-
дприємств ту-
ристичної га-
лузі в умовах 
невизначено-
сті та ризику 
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