
1.Код:   ВВ.1.21 

2.Назва: СТАТИСТИКА У ТУРИЗМІ 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий  

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  третій рік 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 5 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8.Прізвище лектора:   доцент Буткалюк К.О.. 

9. Результати навчання:  

знання: основи економічної і соціальної статистики; діяльності обліково-контрольної та 

адміністративно-господарської роботи;  використання стандартних методик на основі 

даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку;  

вміння:;працювати з основними джерелами статистичної інформації і довідковою 

літературою; оцінювати результати господарської діяльності підприємств, організацій та 

установ за допомогою статистичних показників і статистичних методів;  системно 

аналізувати діяльність підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних 

показників;  

компетентності: готовність використовувати сучасні технології статистики; здатність 

аналізувати діяльність підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних 

показників і статистичних методів. 

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне 

   11.Зміст курсу:  

Тема1. Туризм як об’єкт статистичного вивчення.  
Предмет, метод і завдання статистики туризму. Історія розвитку статистики туризму. Базові 

поняття й категорії статистики туризму з точки зору попиту . Класифікації продуктів і видів 

діяльності в туризмі.  Напрями статистичних досліджень у туризмі. Державні статистичні 

спостереження в туризмі. 

Тема 2. Методологічні основи статистики.  
Основні категорії та класифікації у статистиці колективних засобів розміщування (КЗР). 

Узагальнюючі характеристики діяльності колективних засобів розміщування. Показники 

доходів і витрат КЗР та їх статистичний аналіз . Аналіз розподілів у статистиці колективних 

засобів розміщування.  

Тема 3. Особливості статистичного дослідження в туризмі.  
Статистичне спостереження в туризмі. Групування та класифікації статистики туризму. 

Вибірковий метод спостереження.  Система статистичних показників. Методи аналізу 

взаємозв’язків факторів туристичної діяльності . Питання узагальнення статистичних 

даних.  

Тема 4. Індексні моделі в статистиці колективних засобів розміщування.  

Функції індексів у статистичному дослідженні колективних засобів розміщування. Система 

взаємозв’язаних індивідуальних індексів у статистиці КЗР. Зведені індекси та їх системи в 

статистиці КЗР. Аналіз динаміки та впливу факторів середньої ціни за один людино-день 

(ліжко-день) . Багатофакторні мультиплікаційні моделі в статистиці КЗР та їх аналіз.  

Тема 5. Статистика туристських потоків.  

Завдання статистики туристських потоків. Показники туристопотоків за даними Державної 

прикордонної служби України. Показники туристопотоків за даними звітів колективних 

засобів розміщування. Показники туристопотоків за даними суб’єктів туристичної 

діяльності. Характеристики попиту на послуги суб’єктів туристичної діяльності та їх аналіз. 

Аналіз динаміки та впливу факторів середньої тривалості туру.  

Тема 6. Аналіз інтенсивності розвитку та сезонності туристопотоків.   
Основні та середні характеристики динаміки туристських потоків. Аналіз тенденцій 

розвитку туристопотоків. Комплексна оцінка сезонності туристопотоків.  

Тема 7. Статистика засобів з розміщення туристів.  



Сучасні класифікації засобів з розміщення туристів. Основні показники діяльності 

колективних засобів з розміщення туристів. Аналіз динаміки та впливу факторів показників 

підприємств готельного господарства.  

Тема 8. Статистика туристських витрат і туристського споживання.  
Проблеми визначення місця туризму в економіці країни. Визначення туристських витрат та 

туристського споживання. Державні вибіркові опитування відвідувачів щодо визначення 

обсягу туристських витрат. Методологічні основи проведення вибіркових спостережень у 

туризмі. Факторний аналіз витрат відвідувачів  

12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:  
Базова 

1. Громыко Г. Л. Статистика: учебник для студентов университетов, обучающихся по 

специальности "География". -  2001. - 408 с. 

2. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 

2007. – 325 с. 

3. Соболева Е.А. Статистика туризма: статистическое наблюдение. Уч. Пособие.- М.: Финанси и 

статистика, 2004. – 160 с. 

Допоміжна 

1. Ковтун Н. В., Столяров Г. С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля, 

2010. – 144 с.  

2. Майоров С., Поляков Л. Маркетинг и статистика // Вестник статистики. - 2003. - №12. - С. 32 - 

37 

3. Методичні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія статистики” . Вінниця : ВДТУ, 2004 - 

37 с. 

 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:   

лекції, практичні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна 

робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:  

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль,  залік  у 5 семестрі.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 

 

 

Рівень         

Характеристика відповідей  студента 

на питання теоретичного змісту на питання практичного змісту 

Низький Студент не усвідомлює  змісту 

питання, тому його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна 

відсутність уміння міркувати. 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня  уява, необхідна для 

висвітлення питань. 

Задовільний Відповіді на питання  носять 

фрагментарний характер, 

відтворення знань  здійснюється на 

рівні запам’ятовування. Студент 

поверхово володіє умінням 

міркувати.  

Обсяг висвітлених питань у 

межах 50-70%. Студент погано 

володіє  засобами відтворення 

властивостей предметів, явищ, 

процесів. 

Достатній У відповідях на питання  

допускаються деякі неточності  або 

помилки непринципового характеру. 

Студент демонструє розуміння 

навчального матеріалу  і прагне 

логічно розмірковувати при 

Обсяг правильно висвітлених 

питань більше 75%.  Відповідь 

містить окремі неточності і 

незначні помилки. 



відповіді.  

Високий Студент дає повну і розгорнуту 

відповідь на питання. Його відповідь 

характеризуються  логічністю і 

послідовністю суджень, без 

включення випадкових і випадання 

істотних з них. 

Обсяг правильно висвітлених 

питань дорівнює 100%. Кожне 

висвітлене питання  супро-

воджується ґрунтовним 

поясненням.  

 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано    80-89  B достатній:   добре 

    70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного скла-

дання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання: українська 

 

 
 


