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характерна для жителей всего Карпатского региона. В статье уделено внимание роли пластунского движения в 

развитии туристической отрасли края. Определены прогрессивные черты развития туризма и оздоровления на 

Закарпатье, а также охарактеризован ряд недостатков. Также отмечается, что становление организованного 

туризма края происходило на фоне особенностей общественно-политических процессов, которые имели место в 

регионе. 

Анализ историко-географических аспектов развития туризма Закарпатья позволяет выявить значительный 

потенциал туристических ресурсов для развития туристско-рекреационного комплекса на перспективу. Очевидно, 

что ключевые преимущества от развития туризма определяются региональной спецификой и природными 

условиями региона, по сравнению с другими сферами производственной деятельности. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что именно туристическая отрасль является перспективной в Закарпатье с его 

природными и историко-культурными ресурсами. 

Ключевые слова: туризм, отдых, путешествия, туристические ресурсы, инфраструктура, туристические 

маршруты. 
 

Abstract: 
Melnik A. V., Sobov Zh. V. PECULIARITIES OF FORMATION OF ORGANISED TOURISM IN ZAKARPATTIA 

(THE END OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURY). 

The study of peculiarities of the formation of organized tourism in the region enables to highlight the spatial and 

temporal aspects of the formation and improvement of the territorial structure of the industry, to identify the potential and 

prospects of its development, to create new ways of tourism activities. 

This article analyzes the history of the formation of the tourism industry in Zakarpattia within the period of the end of 

XIX – the beginning of the XX century. The key factors, which influenced on the development of the most popular types 

of leisure and recreation, have been examined. The emergence of first travel organizations and travel routes, hotels, the 

process of improvement in providing services to tourists, have been researched. The attention is paid to the fact that in the 

second half of the XIX century youth organizations, Ukrainian intelligentsia promoted and widely admired travelling in 

rural areas, explored the land, visited Ukrainian villages, studied folklore. This tendency was typical for the inhabitants of 

the whole Carpathian region. The article draws attention to the role of the Plast movement in the development of tourism 

industry in the region. Advanced features in development of tourism and recreation in Zakarpattia have been looked into, 

and a number of disadvantages have been characterized. It is also noted that the formation of organized tourism in the 

region was being performed amid social and political processes, which took place in the region at a time. 

Analysis of historical and geographical aspects of tourism development  in Zacarpathia enables to find out significant 

potential of tourist resources for the development of tourist and recreational complex in the long term. It is evident that the 

key benefits of tourism development are defined by regional unique features and natural conditions of the region, 

compared with other areas of business performance. Statistical data indicates that the tourist industry in our region with its 

natural, historical and cultural resources is the most perspective in Zakarpattia. 
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СТАТИСТИЧНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 
СТАНОВЛЕННЯ 

 

У статті висвітлено основні складові туристичної індустрії. Розглянуто поняття «статистична 

інформація» як сукупність даних соціально-економічного характеру, які піддаються спостереженню, 

передаються, перетворюються, зберігаються й використовуються для управляння економічними процесами. 

Характерною особливістю статистичної інформації є масовість, періодичність отримання й обробки даних, 

можливість тривалого зберігання. З’ясовано особливості формування напряму статистики туризму. 

Досліджено основні статистичні джерела у туризмі. Визначено соціально-економічні індикативні показники 

туризму на глобальному рівні. Висвітлено основні показники розвитку туризму на рівні країни. Рекомендовано 

перелік індивідуальних показників на рівні туристичного підприємства. З’ясовано особливості статистичної 

звітності в Україні. 

Ключові слова: туристична індустрія, статистична інформація, статистика туризму, основні 

статистичні джерела в туризмі, показники розвитку туризму, статистична звітність. 
 

Постановка проблеми. Туризм – є склад-

не явище, яке залежить від багатьох соціально-

економічних, юридичних, природно-кліматич-

них чинників і регулюється ними. Тому, до-

цільно при такій ситуації мати повну інформа-

цію про всі його складові. 

Цією інформацію можна заволодіти шля-

хом статистичного вимірювання, методами 

узагальнення та аналізу інформації про со-

ціально-економічні явища та процеси, про за-

кономірності суспільного життя. Особливої 

уваги заслуговує виклад основних положень, 

понять та дефініцій, що розкривають відомості 

з питань статистики туризму найбільш комп-
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лексно, у структурованому вигляді, що знач-

ною мірою сприятиме максимальному процесу 

дослідження проблем туристичної діяльності в 

Україні. 

Дослідження і публікації в яких започат-

ковано розв’язання цієї проблематики. Існує 

ряд публікацій присвячених статистичним по-

казникам туристичної діяльності [1, 2, 6, 8, 9, 

10, 21, 22, 27], але з часом відбуваються певні 

зміни для ефективного використання показни-

ків розвитку туризму. Теоретичні та методичні 

аспекти застосування статистичного методів 

дослідження у працях російських та українсь-

ких вчених Г.А. Громико, С.С. Герасименко, 

А.В. Головач, В.М. Єріна, Е.А.Соболєва,               

Р.В. Фещур та інші. 

Формування цілей статті. В публікації 

ставляться такі завдання: а) розглянути туризм 

як об’єкт статистичного дослідження; б) з’ясу-

вати особливості застосування системного під-

ходу до аналізу туристичної діяльності; в) роз-

крити основні джерела статистичної інформа-

ції й статистичних показників; г) розглянути 

туризм у системі класифікаторів техніко-

економічної інформації; д) дослідити роль 

статистичного спостереження в туризмі. Роз-

глянути основні поняття й організаційні форм 

статистичного спостереження, а також статис-

тичної звітності. Аналіз класифікацій і групу-

вань статистики туризму ВТО, та можливості 

застосування в українській статистиці; е) дос-

лідити особливості формування статистичної 

інформаційної бази на рівні області, району, 

поселення. З’ясувати основні форми статис-

тичної звітності на макрорівні спостереження. 

Виклад основного матеріалу. Законо-

давство України підкреслює необхідність ком-

плексного підходу до всіх елементів туристич-

ної індустрії при здійсненні державного ре-

гулювання між підприємствами, організаціями 

й установами, її складовими. 

До складу туристичної індустрії входять: 

 - організатори туризму – туристичні під-

приємства (турооператори, турагенти); 

 - заклади розміщення (готелі, мотелі, кем-

пінги, в курортних закладах (санаторіях, пан-

сіонатах тощо); 

 - заклади харчування (ресторани, кафе, 

бари і тощо); 

 - транспортні підприємства транспортні 

послуги, а саме: послуги залізничного, водно-

го, повітряного, автомобільного транспорту; 

оренда транспортних засобів; 

 - установи фахівців туристичного супро-

воду; 

 - установи різних видів страхування ту-

ристів та їх майна; 

 - підприємства, що займаються вироб-

ництвом та реалізацією сувенірної продукції; 

 - установи паспортно-візових послуг; 

 - фінансові установи (обмін валют, обслу-

говування туристичних кредитів та кредитних 

карт); 

 - установи в сфері культури (музеї, теат-

ри, зоопарки, заповідники, ботанічні сади то-

що); 

 - спортивні та рекреаційні підприємства 

(послуги спортивних клубів, гольф-клубів, 

лижних баз, пляжів, шкіл верхової їзди, оренди 

туристського та спортивного знаряддя тощо); 

 - підприємства з організації відпочинку та 

розваг. 

 - виробничі туристичні підприємства (ви-

робництво туристичних сувенірів, споряд-

ження тощо); 

 - підприємства торгівлі; 

- установи самодіяльного туризму (турис-

тичні, альпіністські, велосипедні клуби); 

 - органи управління туризмом (державні 

установи, громадські організації); 

 - навчальні, наукові й проектні установи. 

На туристичний бізнес активно впливає 

залучення капіталів із інших галузей. Цьому 

сприяють такі обставини: 

 - низькі бар’єри виходу на ринок; 

 - наявність надлишкових фінансових за-

собів; 

 - високі темпи розвитку туризму; 

 - частково помилкове уявлення про ту-

ризм як про приємний та легкий вид діяль-

ності. 

Удосконалення нормативно-правової бази 

в галузі туризму є добрим стимулятором еко-

номічної діяльності підприємств та організацій 

різних галузей щодо надання туристичних 

послуг. 

Нові технології управління у сфері туриз-

му вимагають високі вимоги до статистичної 

інформації, яка б чітко характеризувала дов-

кілля, туристичні ресурси, індустрію туризму 

на різних територіальних рівнях. 

Статистична інформація містить сукуп-

ність даних соціально-економічного характеру, 

які піддаються спостереженню, передаються, 

перетворюються, зберігаються й використову-

ються для управляння економічними процеса-

ми. Характерною особливістю статистичної 

інформації є масовість, періодичність отриман-

ня й обробки даних, можливість тривалого 

зберігання. 

Статистичну інформацію класифікують за 

такими ознаками: 

 - місце виникнення (підприємства, уста-

нови, організації на обласному рівні, мініс-
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терства та департаменту, звітність яки не є 

централізованою в органах державної статис-

тики); 

 - приналежність до галузі економіки; 

 - спосіб подання (поштова, телеграфний 

зв'язок, електронна); 

 - періодичність поступлення (щорічна, 

декадна, місячна, квартальна, піврічна, річна). 

Статистика туризму ґрунтується на двох 

взаємозалежних інформаційних потоків. Пер-

ший потік передбачає визначення попиту на 

туристичні послуги з сторони споживачів. Для 

цього необхідно дослідити інформацію про 

соціально-економічний стан споживачів турис-

тичних послуг, у тому числі їх орієнтації й по-

бажання, обсяг і частість споживання послуг, 

можливі туристичні витрати. Проводиться 

аналіз бюджету часу населення, де визнача-

ється обсяг вільного часу, пріоритетні дисти-

нації відпочинку й дозвілля. Споживчі послуги 

диференціюються за соціально-демографічни-

ми групами населення. За окремими групами 

населення, наприклад із різним рівнем плато-

спроможності й віку, виявляються якість і час-

тість споживання туристичних послуг, перева-

ги й наміри.  

Другий потік інформації визначається 

пропозицією туристичних ресурсів і туристич-

них послуг. Туристичні ресурси умовно поді-

ляються на природні, історичні, соціально-

культурні (інфраструктурні). До туристичних 

послуг відносяться послуги розміщення, екс-

курсійні, транспортні, медичні, фінансові, пос-

луги страхування, забезпечення безпеки тощо. 

Нагальною залишається потреба в інфор-

мації яка б характеризувала вплив туризму на 

розвиток національної економіки. Така інфор-

мація повинна бути регулярною й базуватися 

на основі статистичної звітності, мати однако-

ву методологію вираховування, бути порів-

няльною у різні часові періоди на рівні націо-

нальної економіки й на міжнародному рівні. 

Макроекономічні показники такої інформації 

повинні відповідати Системі національних ра-

хунків ООН 2012 р. (СНР - 2012). 

Види і структура рахунків. Розрізняють 

три класи рахунків: 

 - зведені рахунки, що містять загальну 

характеристику економіки, а також описують 

макроекономічні пропорції; 

 - рахунки галузей економіки, товарів, то-

варних груп, які деталізують зведені рахунки 

щодо продуктів і послуг, виробництва і утво-

рення доходів; 

 - рахунки секторів економіки, які деталі-

зують зведені рахунки щодо виробництва, роз-

поділу та використання доходу, а також нагро-

мадження. 

Рахунки поділяють на три категорії: по-

точні, нагромадження, баланси.  

Туризм є міжгалузевим видом діяльності, 

рівень якого залежить від стану інших галузей 

економіки, тому особливістю статистичної ін-

формації у туризмі є різноманітність джерел 

інформації її отримання. 

Основними джерелами інформації у ту-

ризмі є: 

 - статистична звітність національного й 

регіонального спостереження за галузями еко-

номіки: готелі й ресторани, транспорт і зв'язок, 

оренда й надання послуг, охорона здоров’я й 

надання соціальних послуг, надання інших ко-

мунальних, соціальних і персональних послуг; 

 - звітність Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерства інфраструк-

тури, Міністерство культури, Міністерство мо-

лоді та спорту, «Державна прикордонна 

служба» України, Державне агентство України 

з туризму та курортів (на це агентство покла-

дені функції з реалізації державної політики у 

сфері туризму та курортів); 

 - вибіркові обстеження, які проводить 

Державна служба статистики України. 

Державна служба статистики України ви-

пускала статистичні збірники з туризму. Ста-

тистичний збірник складається з восьми роз-

ділів, у яких містяться дані: 

 - про основні показники розвитку турис-

тичної галузі; 

 - діяльності готельного господарства, а 

саме: кількість готелів та інших місць для тим-

часового проживання, розподіл у них номерів, 

розрахункові дані коефіцієнту використання 

місткості готелів; 

 - інформацію про структурні підрозділи 

сфери сервісу готельних підприємств, дані про 

кількість обслугованих приїжджих у готелях, у 

тому числі іноземців, їх загальний час перебу-

вання, доходи від експлуатації готельних під-

приємств тощо; 

 - надається інформація про інвестиції в 

основний капітал та прямі іноземні інвестиції 

у розвиток готельної сфери; 

 - про експорт послуг з організації подоро-

жувань; 

 - санаторно-курортних закладів, готелів 

та інших місць для тимчасового проживання; 

 - про перевезення пасажирів (туристів) 

різними видами транспорту за всіма видами 

сполучень; 

 - наведені дані про основні показники 

діяльності санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів, кількість оздоровлених у цих закла-

дах громадян, дітей та іноземців; 



Рекреаційна географія і туризм  Наукові записки. №2. 2016. 

132 

 - про відвідування туристами закладів 

культури та дозвілля тощо; 

 - результати вибіркового опитування ту-

ристів; 

 - дані міжнародних співставлень; 

 - показники наведені в цілому по Україні 

у розрізі регіонів. 

Статистичний показник – узагальнююча 

кількісна характеристика властивості сукуп-

ності, особливості суспільного явища. Стати-

стичний показник – основна категорія, через 

яку пізнається суспільне життя. У статистич-

ному показнику відображається міра розвитку 

суспільних явищ у єдності якісної і кількісної 

сторін. Статистика переводить економічні по-

няття у статистичні показники. Наприклад, 

туристичні послуги – це економічне поняття, а 

обсяги експорту й імпорту туристичних послуг 

– статистичні показники, які їх характери-

зують. 

Для комплексної й різноманітної кількіс-

ної характеристики явищ використовується 

система статистичних показників. Система 

статистичних показників є сукупністю взаємо-

пов’язаних показників, які характеризують 

конкретні економічні явища й економіки в 

цілому. Система статистичних показників ви-

користовується для відображення сутності со-

ціально-економічних явищ, існування можли-

вості регулювання видів діяльності, складання 

соціально-економічних прогнозів. Показники 

системи мають однорівневу багаторівневу 

структуру. Структура системи визначається 

статистичними завданнями. Такими завдання-

ми в туризмі можуть бути проведення статис-

тичного аналізу стану туристичних ресурсів, 

діяльністю підприємств індустрії туризму, 

стан допоміжних рахунків у туризмі. 

Статистичні показники мають різний мас-

штаб. Вони можуть характеризувати результа-

ти розвитку економіки у цілому (макроеконо-

мічні показники), функціонування сектора або 

галузі економіки (мезоекономічні показники), 

роботи окремого підприємства (мікроеконо-

мічні показники). 

За відношенням до туризму цілеспрямова-

но розглянути такі групи статистичних показ-

ників: соціально-економічні індикативні показ-

ники; показники розвитку туризму; індивіду-

альні показники для характеристики туристич-

них підприємств й організацій. 

Соціально-економічні індикативні по-
казники є у певній мірі індикатором розвитку 

галузей промисловості, видів, послуг, у тому 

числі туристичних. За ними визначають про 

місце країни, регіону в економіці, дається пер-

винна оцінка економічного й людського потен-

ціалу. У деякій ступені індикативні показники 

є основою соціально-економічного прогнозу 

розвитку будь-якого виду діяльності. 

Важливими індикаторами державної со-

ціально-економічної політики є: 

 - площа держави; 

 - кількість населення; 

 - вироблений валовий внутрішній про-

дукт (ВВП); 

 - обсяг продукції експорту; 

 - середньорічна кількість зайнятих; 

 - середньорічна кількість безробітних; 

 - середньомісячна нарахована заробітна 

плата; 

 - грошові доходи населення; 

 - середній рівень освіти. 

У якості індикатора розвитку може висту-

пити й єдиний інтегральний показник, що відо-

бражає рівень економічного розвитку регіонів. 

Таким показником є індекс людського розвит-

ку, що використовується у міжнародній прак-

тиці. Він розраховується на основі трьох індек-

сів – довголіття, рівня освіти (включаючи гра-

мотність дорослого населення) і валового вну-

трішнього продукту на одну особу. 

Показники розвитку туризму представ-

ляють інформацію про стан індустрії туризму 

й туристичних ресурсів. Перелік основних по-

казників із туризму вибирається експертами 

для характеристики туристичного потенціалу 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Різноманітність статистичної інформації 

про склад показників розвитку туризму на 

кожному територіальному рівні зумовлений 

функціями, повноваженнями й завданнями ад-

міністративно-територіальної одиниці. Кіль-

кість показників на державному рівні й облас-

ному може бути значно менше, чим на рівні 

низового адміністративного району, де є мож-

ливість у більш широкій оперативній інформа-

ції. Для прикладу, основними показниками 

розвитку на макрорівні є обсяги наданих ту-

ристичних послуг, тис. грн., у т. ч.: 

 - іноземним туристам; туристам, що виї-

жджали за кордон; витрати, пов’язані з надан-

ням туристичних послуг, тис. грн.; 

 - кількість прибулих іноземних громадян; 

громадян у т. ч.: іноземним туристам, що виїж-

джали за кордон; платежі до бюджету, тис. 

грн. тощо. 

На рівні низового адміністративного райо-

ну додаються такі статистичні показники як 

стан туристичних ресурсів, оцінка фінансово-

економічної діяльності туристичних підп-

риємств та організацій, сплата податків тощо. 

Розглянемо основні фінансово-економіч-

ні показники діяльності туристичних організа-
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цій України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні фінансово-економічні показники діяльності туристичних підприємств України [13,30] 
 2000 2005 2007 2009 2010 

Обсяги наданих 

туристичних послуг, тис. 

грн. 

 

803600,7 

 

2759754,2 

 

5455997,4 

 

7852144,2 

 

8157921,1 

у т. ч.: 

іноземним туристам; 

туристам, що виїжджали 

за кордон 

 

241281,7 

 

186372,2 

 

409633,2 

 

1304599,2 

 

662870,1 

 

3284127,8 

 

7628352,6 

 

3375558,2 

 

923876,8 

 

5335031,6 

Витрати, пов’язані з 

наданням туристичних 

послуг, тис. грн. 

 

 

660567,8 

 

 

2473645,6 

 

 

5030989,6 

 

 

5456666,7 

 

 

7471543,6 

у т. ч.: 

іноземним туристам 

туристам, що виїжджали 

за кордон 

 

181441,9 

174200,7 

 

362719,3 

 

1153623,6 

 

584763,6 

 

3178759,8 

 

684598,1 

 

3589715,2 

 

830111,3 

 

4994827,6 

Платежі до бюджету, тис. 

грн. 

 

111552,7 

 

112936,2 

 

174074,6 

 

194578,1 

 

227669,5 
 

Організаційними формами туризму є 

міжнародний і внутрішній туризм. 

До міжнародного туризму належать: в'їз-

ний туризм – подорожі в межах України осіб, 

які постійно не проживають на її території, та 

виїзний туризм – подорожі громадян України 

та осіб, які постійно проживають на території 

України, до іншої країни. 

Внутрішнім туризмом є подорожі в межах 

території України громадян України та осіб, 

які постійно проживають на її території. 

Визначаючи форму туризму, слід мати на 

увазі, що особа може бути громадянином 

України, а мати місце постійного проживання 

в іншій країні. Зазначена обставина вносить 

певну невизначеність щодо того, яку форму 

має форму туризм (міжнародний в’їзний чи 

внутрішній) при подорожах громадян України, 

які постійно не проживають у нашій країні, в 

межах України. 

Соціально-економічні показники турис-
тичної діяльності в Україні. Розвиток туриз-

му в Україні суттєво впливає на такі сектори 

економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, бу-

дівництво, сільське господарство, виробництво 

товарів народного споживання, і є одним із 

найбільш перспективних напрямків структур-

ної перебудови економіки. 
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Рис 1. Кількість іноземних громадян, що відвідали Україну 

у 2000-2011 рр. (тис.) [30] 
 

Як і для багатьох європейських країн, де 

найбільш потужними є туристичні потоки між 

сусідніми державами, так і для України най-

більшою популярністю серед громадян 2012 
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році користувалася Російська Федерація, а та-

кож Польща, Молдова, Угорщина, Білорусь, 

Туреччина, Румунія,Словаччина, Німеччина, 

Єгипет, Чехія та Італія. 

Серед іноземців, які відвідали нашу краї-

ну, переважали громадяни Російської Федера-

ції, Молдови, Білорусі, Польщі, Румунії, Угор-

щини, Словаччини, Німеччини, Узбекистану 

та США. 

За даними нижченаведених таблиць 2 

можна зробити висновок про існування 

тенденції розвитку туризму. 

Незначне збільшення спостерігається і в 

кількості туристів, обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності України: 23013 тис. 

осіб у 2012 році у порівнянні з 21415 тис. осіб 

у 2011 році. 

Із таблиці 2. бачимо доволі суперечливі 

дані. При зменшенні кількості працівників у 

туристичні галузі та надходжень до бюджету, 

збільшилася кількість ліцензіатів, які надавали 

туристичні послуги. Можемо також зробити 

висновок, що світова економічна криза не мала 

значного впливу на вищевказані показники.  
 

Таблиця 2 

Соціально-економічні показники туристичної діяльності в Україні 

за 2007–2011 рр. [30] 
Роки  Кількість ліцензіатів, які надавали 

туристичні послуги, тис. 

Кількість 

працівників, тис. осіб 

Надходження до 

бюджету, млн. грн. 

2007 2828 21,0 112,9 

2008 3052 21,7 131,3 

2009 3833 22,7 174,0 

2010 4631 23,6 208,1 

2011 4793 13,8 196,5 

2012 5346 15,2 - 
 

Діяльність туроператорів та тур-
агенств. На сучасному етапі туризм розгля-

дається як системний об’єкт дослідження, для 

того, щоб виявити його структуру, необхідно 

враховувати багатогранність внутрішніх зв’яз-

ків, а також визначити характер взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Одним із істотних 

напрямків розв’язання цієї проблеми є дослід-

ження туристичних підприємств (турооперато-

рів та турагенств). 

Туризм, як вид економічної діяльності, 

посідає особливе місце в житті України. Як со-

ціально-економічне явище все більше набирає 

всіх ознак самостійної галузі національної еко-

номіки. Детальний аналіз економічної діяль-

ності туристичних підприємств без характери-

стики динаміки кількості діючих підприємств. 

З перших років незалежності України відбу-

валося стрімке зростання кількості діючих під-

приємств до 1776 у 1999 р. та 3833 у 2007 р. 

або 3,0 рази, відповідно 5347 у 2012 р. або 1,4 

разів. 

Запропоновані ВТО та схвалені ООН Ре-

комендації щодо статистики туризму поклика-

ні виміряти вплив туризму, як рушія збільшен-

ня обігу коштів у міжнародних масштабах, на 

економіку окремо взятої країни. 

Обсяг наданих туристичних послуг 

суб’єктами туристичної діяльності в Україні у 

2010 р. збільшився, у порівнянні з 2009 р. на 

44% (зростання у 2009 р. – 37 %) і становить 

5,5 млрд. грн. Це результат, який зумовлений 

такими тенденціями: на фоні збільшення за-

гальної кількості туристів відбулося зменшен-

ня тривалості подорожей (в середньому на 

18%) і збільшення їх вартості – в середньому 

на 11%. 

Платежі до бюджету ліцензіатів у 2010 р. 

збільшились порівняно з 2009 р. на 32,5% і 

становлять 174 млн. грн. В середньому з розра-

хунку на одного ліцензіата припадає більше 

45 тис. грн. платежів до бюджету, що майже на 

5% більше, ніж у 2009 р. 

Ефективність роботи підприємств у 2010 

р. і дещо збільшилась – в середньому один лі-

цензіат обслужив 747 туриста, що на 3,3% 

більше, ніж в минулому році. 

За географічними напрямами туристичні 

потоки 2010 р. такі: 

 - Туреччина – 25% виїжджаючих турис-

тів; 

 - Єгипет – 17% виїжджаючих туристів; 

 - Чеська республіка – 7% виїжджаючих 

туристів; 

 - Польща – 4 % виїжджаючих туристів; 

 - Угорщина – 4 % виїжджаючих туристів. 

До України як і в 2010 р. приїздили пере-

важно з Росії (46%), Молдови, Білорусь, Поль-

щі, Угорщини, Румунія, Словаччини, Німеч-

чини, США та Узбекистану. 

Перші місця за рейтингами основних по-

казників у 2010 р. посідають м. Київ, Івано-

Франківська область та АР Крим. 

В’їзний (іноземний) туризм. Кількість 

в’їзних (іноземних) туристів, обслугованих 

ліцензіатами протягом 2010 р. у, становила 
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336 тис. осіб, що більше на 56 тис. осіб, або на 

26%, ніж у 2009 р. 

За даними державної служби статистики 

України кількість готелів та аналогічних засо-

бів розміщування в державі склала 3162 у 

порівнянні із 1731 у 2010 році. При цьому у 

2011 у цих закладах налічувалося 76986 номе-

рів у порівнянні із 79833 у 2010, що свідчить 

про масове закриття великих закладів розмі-

щення. 

Місткість готелів та аналогічних засобів 

розміщування у 2011 році склала 154233 із 

коефіцієнтом використання місткості 0,22.  

У більшості країн Європи частка туризму 

у валовому національному продукті досить 

вагома. У ВВП України ця частка складає мен-

ше 1%. Співвідношення між іноземними ту-

ристами і туристами, і які від'їжджають з 

України, складає 1:10, в той час як для по-

зитивного впливу його повинно бути 1:3. 

За даними Адміністрації Держприкордон-

служби впродовж 2012 р. Україну з метою ту-

ризму (за класифікацією Всесвітньої туристсь-

кої організації) відвідало 23,0 млн. іноземних 

громадян. 

Індивідуальні показники характери-

зують об’єкт або окрему одиницю спостере-

ження в сфері туризму – готель, турфірму, ту-

риста. Індивідуальні показники представлені у 

формах статистичної звітності та інших фор-

мах спостереження. На основі індивідуальних 

статистичних показників розраховуються зве-

дені абсолютні й відносні показники, які є 

фундаментом інформаційної бази, необхідної 

для прийняття управлінських рішень. 

У ринкових умовах статистичні показники 

повинні задовольняти такі основні вимоги: 

описувати й аналізувати сучасні процеси соці-

ально-економічного розвитку. Такі показники 

повинні бути співставні з СНР – 12 й врахову-

вати рекомендації ООН, Євростату й ВТО у 

галузі туризму. 

Статистична звітність полягає у розроб-

ці форм державної статистичної звітності в 

туризмі займається Державна служба статис-

тики України. Методи збору й обробки, мето-

дологія обчислення статистичних показників, 

установлених Державною службою статистики 

України є офіційними статистичними стандар-

тами України. Ці стандарти забезпечують дані 

державної статистики для прийняття обґрунто-

ваних управлінських рішень зацікавленими ко-

ристувачами, співставність показників у відпо-

відності з вітчизняною й міжнародною статис-

тичною методологією. 

Основним джерелом формування статис-

тичних даних є звітність суб’єктів господарю-

вання, яка надається в регіональні статистичні 

органи. 

Державна статистична звітність включає 

звіт про туристичну діяльність, який скла-

дається з таких розділів: 

1. Власні підприємства розміщення турис-

тів. 

2. Власні підприємства харчування. 

3. Розподіл туристів за цілями відвідуван-

ня та віком. 

3 а. Розподіл дітей і підлітків за віком та 

цілями відвідування. 

4. Розміщення туристів на території регіо-

ну України. 

5. Дані про в’їзд іноземних туристів. 

6. Дані про туристів, які виїжджали за кор-

дон. 

7. Основні фінансово-економічні показни-

ки. 

У даний час підприємства й організації 

підгалузі «Відпочинок і туризм» надають ста-

тистичну звітність за такими формами: - форма 

№ 1 – курорт «Звіт санаторно-курортного (оз-

доровчого) закладу» та № 1 – ОТ «Звіт дитячо-

го оздоровчого закладу (табору)», а також 

форм адміністративних даних № 1 – ТУР та № 

1 – ТУР (к) «Звіт про діяльність туристичної 

організації», № 2 – ДПСУ «Зведений звіт про 

виїзд громадян України за кордон», № 3 – 

ДПСУ «Зведений звіт про іноземців та осіб без 

громадянства, які в’їхали в Україну», та №12 

«Звіт про захворювання, зареєстровані у хво-

рих, які проживають у районі обслуговування 

лікувального закладу». 

Ця статистична звітність є основою фор-

мування інформаційної бази у галузі туризму.  

Враховуючи зростаючий рівень потреб у 

статистичної інформації в галузі туризму, 

Державна служба статистики України постійно 

удосконалює форми звітності. 

Висновки. В Україні за роки незалежності 

склалася система статистичних показників, що 

дають можливість досліджувати актуальні 

проблеми діяльності туристичної сфери 

країни. Ці дані збираються шляхом заповнення 

форм статистичної звітності суб’єктами турис-

тичної діяльності та видання відповідних ста-

тистичних збірників, бюлетенів, веб-сайтів 

Державної служби статистики України, облас-

них статистичних служб. Звичайно ці видання 

мають певні недоліки, але це потребує спе-

ціального дослідження. Найбільш вдалим і на-

повнений статистичними показниками в галузі 

туризму було видання 2008 року [29]. 
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Аннотация: 
Я. Марыняк. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ ТА ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

В статье освещены ключевые составляющие туристической индустрии. Рассмотрены понятие 

«статистическая информация» как совокупность данных социально-экономического характера, которые 

поддаются наблюдению, передаются, претворяются, сохраняются и используются при управление 

экономическими процессами. Массовость, периодичность поступление и обработка данных, возможность 

длительного сохранения это главные особенности статистической информации. Определены особенности 

формирование нового направление статистики туризма. Исследованы главные статистические источники в 

туризме. Выяснено социально-экономические индикативные показатели туризма на глобальном уровне. 

Рассмотрены главные показатели развития туризма на уровне страны. Рекомендованы показатели статистики 

туризма на уровне туристического предприятия. Выяснено особенности статистической отчетности в Украине. 

Проанализировано систему статистических показателей в Украине, которые дают возможность 

исследовать актуальные проблемы деятельности туристической отрасли страны. Выяснено, что данные 

собираются путем заполнение форм статистической отчетности субъектами туристической деятельности та 

издания соответствующих сборников, бюллетеней, веб-сайтов Государственной службы статистики Украины, 

областных статистических служб. Поданы наиболее удачные статистические издания и таковы у которых есть 

недостатки. 

Ключевые слова: туристическая индустрия, статистическая информация, статистика туризма, основные 

статистические источники в туризме, показатели развития туризма, статистическая отчетность. 
 

Abstract: 
Y. Marunyak. STATISTICAL STANDARDS UKRAINE: CONDITION IN PROBLEM FORM. 

The article highlights the key components of the tourism industry. We consider the concept of «statistical 

information» as a set of data of socio-economic nature, which are amenable to observation, transmitted, are translated, 

stored and used in the management of economic processes. The mass, the frequency of entry and data processing, the 

possibility of long-term preservation is the main features of statistical information. The features of formation of a new 

trend of tourism statistics. We studied the main statistical sources of tourism. It was found socio-economic indicators 

are indicative of tourism on a global level. Are considered main indicators of tourism development at the national level. 

Recommended indicators of tourism statistics at the level of tourism enterprises. It is found especially in Ukraine 

statistical reporting. 

Analyzed the system of statistical indicators in Ukraine, which give the opportunity to explore topical issues of 
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tourism industry in the country of activity. It was found that the data collected by filling in statistical forms that tourism 

stakeholders relevant publications, bulletins, web sites of the State Statistics Service of Ukraine, the regional statistical 

offices. Posted the most successful statistical publications and such which have drawbacks. 

Keywords: tourism industry, statistics, tourism statistics, the main statistical sources of tourism, tourism 

development indicators, statistical reporting. 
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УДК 911.3.:338.483                                                                               Надія СТЕЦЬКО 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕТНОФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В 
УКРАЇНІ 

 

У статті розкрито теоретичні та методичні основи дослідження етнофестивального туризму в 

Україні. Досліджено зміст понять «державна етнокультурна політика», «фестивальний туризм», 

«українська мистецька традиція» як складова національної культури. З’ясовано, що суб’єктами створення 

фестивалю виступають організатори, учасники презентаційної частини та глядацька аудиторія. Визначено, 

що у науковій літературі декілька близьких за змістом понять мають реальне право на існування: 

«етнографічний туризм», «етнокультурний туризм», «етнічний туризм». Розкрито особливості організації 

етнофестивального туризму, що це складне явище, в якому переплітаються потреби і реальна діяльність 

людей, природні, технічні і економічні процеси. З наукової точки зору завдання полягає в тому, щоб виявити 

закономірності цього, хоча гетерогенного але цілісного явища. Вивчено зарубіжний та український досвід 

розвитку етнотуризму. З’ясовано сутність та складові етнотуризму, зарубіжний досвід організації 

етнотуристичної діяльності, потенційні можливості для становлення та розвитку етнічного туризму в 

Україні. Встановлено, що етнофестивальний туризм в Україні представлений широкою гамою культурно - 

пізнавальних турів, які організовуються для відвідин національних і міжнародних ярмарок, виставок, 

спортивних змагань тощо. Сьогодні ці тури все частіше з'являються у переліку пропонованих туристичних 

послуг, які надають туристичні підприємства. Висвітлено, що Україна має значний потенціал для розвитку 

етнічного туризму. З’ясовано сучасний стан і перспективи етнофестивального туризму в Україні. Розкрито 

сутність етнофестивального туризму, проведено аналіз сучасного стану етнофестивального туризму, 

виокремлено осередки етнофестивального туризму, що формують основні туристичні потоки, запропоновано 

типові регіони України в контексті розвитку етнічного туризму. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Кожній етнотериторіальній спільноті 

притаманна етнокультурна самобутність, яка 

невпинно піддається нівелюванню під впливом 

сучасних глобалізаційних процесів. Одним із 

явищ сучасності, що допомагає зберегти, аку-

мулювати та представити на загал етноспеци-

фіку окремої етногрупи виступає етнофести-

валь. Особливою колоритністю, масовістю та 

значенням для розвитку туристичної галузі 

вирізняються етнографічні (етнічні) фестивалі 

України. 

Сучасний туризм стає глобальним чинни-

ком розвитку цивілізації, однією зі складових 

економіки, соціальної сфери, духовної культу-

ри. Процеси, що відбуваються в туристичній 

індустрії світу, позначилися і на розвиткові 

туризму в Україні. В Законі України «Про 

туризм» держава визначає туризм як одну з 

пріоритетних сфер розвитку національної 

культури й економіки. Таке визначення стало 

досить актуальним після того, як набув попу-

лярності етнотуризм як один з напрямків куль-

турно-пізнавального туризму. Світова практи-

ка доводить, що саме такий вид туризму здат-

ний задовольнити цілий ряд духовних потреб 

людини. Найбільш важливим в організації ет-

нічного туризму є ознайомлення учасників з 

традиціями та культурою різних етносів. 

Допитливість туриста до інших народів 

створює один із найбільш спонукальних турис-

тичних мотивів, реалізація якого повною мі-

рою уможливлюється у процесі відвідування 

етнофестивалів. 

У такому контексті невід’ємною складо-

вою процесу знайомства з культурою і зви-

чаями іншої країни, регіону, етногрупи є етно-

фестивальний туризм. 

Однією з ознак сучасного культурного 

простору України загалом є поширення етно-

фестивального руху, що на початку XXI ст., 

охопив міста і села. Причинами, що спровоку-

вали фестивальний «бум», стало прагнення 

громад поглиблювати етнокультурні здобутки 

та ширше презентувати мистецьку спадщину 

регіону. 

Отже, актуальність дослідження зумовле-

на потребою вивчення етнофестивального 

туризму як суспільного явища, з'ясування зна-

чення і впливу циклу фестивальних акцій на 


