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Шатравка О. О., Кащєєва В. Ю.  Прогнозування  показників впливу на забезпечення функціонування пенсійної системи
Прогнозування демографічної ситуації є важливим фактором, що впливає на організаційно-економічне забезпечення впровадження пенсійної ре-
форми в Україні. Для об’єктивного аналізу обрано м. Харків з понад мільйонним населенням, що відтворює демографічні процеси, які розвивають-
ся на території всієї України та в розвинутих промислових регіонах, а також з метою отримання найбільш репрезентативної статистичної 
вибірки. Дослідження передбачає аналіз апріорної інформації, обробку статистичних даних, вибір методу прогнозування, якісну перевірку одер-
жаних моделей, прогнозування демографічних показників у середньостроковому періоді. Проведене дослідження підтверджує тенденції  демогра-
фічного старіння населення регіону. Отримані результати можуть бути використані при плануванні видатків Пенсійного фонду та видатків 
місцевих бюджетів, пов’язаних із соціальним захистом населення регіону, дають змогу оцінити можливість збільшення пенсій для окремих кате-
горій пенсіонерів без додаткового навантаження на бюджет Пенсійного фонду.

Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, Пенсійний фонд України, бюджет, видатки, економетричне моделювання, демографіч-
на ситуація, категорія пенсіонерів.
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Шатравка Е. А.,Кащеева В. Ю. Прогнозирование показателей,  

влияющих на обеспечение функционирования пенсионной системы
Прогнозирование демографической ситуации является важным фак-
тором, влияющим на организационно-экономическое обеспечение 
внедрения пенсионной реформы в Украине. Для объективного анализа 
был выбран г. Харьков с более чем миллионным населением, отража-
ющий демографические процессы, развивающиеся на территории всей 
Украины и в развитых промышленных регионах, а также с целью по-
лучения наиболее репрезентативной статистической выборки. Ис-
следование предполагает анализ априорной информации, обработку 
статистических данных, выбор метода прогнозирования, качествен-
ную проверку полученных моделей, прогнозирование демографических 
показателей в среднесрочном периоде. Проведенное исследование под-
тверждает тенденции демографического старения населения регио-
на. Полученные результаты могут быть использованы при планирова-
нии расходов Пенсионного фонда и расходов местных бюджетов, свя-
занных с социальной защитой населения региона, позволяют оценить 
возможность увеличения пенсий для отдельных категорий пенсионе-
ров без дополнительной нагрузки на бюджет Пенсионного фонда.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, Пен-
сионный фонд Украины, бюджет, расходы, эконометрическое модели-
рование, демографическая ситуация, категория пенсионеров.
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Shatravka Y. A., Kashcheeva V. Yu. Forecasting Indicators that Influence 

Functioning of the Pension System
Forecasting demographic situation is an important factor that influences 
organisational and economic provision of implementation of the pension 
reform in Ukraine. In order to make an objective analysis, the authors se-
lected the City of Kharkiv, with its one million population, which reflects 
demographic processes that are being developed in the territory of whole 
Ukraine and in developed industrial regions, and also in order to obtain the 
most representative statistical selection. The study envisages analysis of “a 
priori” information, processing statistical data, selection of the forecasting 
method, high quality examination of the obtained models and forecasting 
demographic indicators in the medium term period. The conducted study con-
firms tendencies of demographic ageing of the population of the region. The 
obtained results could be used for planning expenditures of the Pension Fund 
and expenditures of local budgets, connected with social protection of the 
population of the region, and allow assessment of the possibility of increase 
of pensions for individual categories of pensioners without additional load on 
the budget of the Pension Fund.
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Об’єктивність формування організаційно-еконо-
міч ного забезпечення впровадження пенсійної 
реформи в Україні потребує прогнозу факторів, 

що впливають на нього, насамперед, демографічних 
факторів [3].

Прогнозування являє собою дослідницьку базу 
планування. Розробка прогнозу заснована на прогнос-
тичних методах. В економічному і соціальному про-
гнозуванні широко використовуються різні моделі. За-
собом вивчення закономірностей розвитку економіки, 
соціальних процесів є економіко-математична модель. 
Вона являє собою систему формалізованих співвідно-
шень, які описують основні взаємозв’язки елементів, що 
утворюють економічну систему. Економетричне моде-
лювання ґрунтується на обробці статистичної інформа-
ції ретроспективного характеру, оцінці окремих змінних 
величин, їх параметрів. 

Розроблення управлінського рішення на основі 
прогнозних значень залежить від якості прогнозу, су-
купності тих його характеристик, що в комплексі до-
зволяють зробити прогноз ефективним, корисним в 
управлінні, забезпечити одержання достовірного опису 
процесу на визначену перспективу і можливість вико-
ристання прогнозних результатів. 

Якщо модель статистично якісна, то прогнозні зна-
чення можна використовувати впевнено, у протилежно-
му випадку прогнозні значення можна розглядати, але з 
великою ймовірністю похибки в таких значеннях. 

У працях вітчизняних економістів розглядаються 
та досліджуються демографічні процеси, які відбувають-
ся в Україні в цілому та в регіонах. Ця сфера є об’єктом 
пильної уваги науковців, політиків і громадськості. Особ-
ливо слід відмітити роботи Е. Ліанова, Н. Кузьминчук,  
В. Стешенко, Е. Бойченко, О. Залєтов та ін. 

Проте, питання виявлення впливу демографічної 
ситуації в кожному регіоні окремо на процес реформуван-
ня пенсійної системи в Україні залишається відкритим.

На основі викладеного можна сформулювати за-
вдання дослідження, яке полягає в аналізі демографічних 
факторів, що впливають на організаційно-економічне 
забезпечення впровадження пенсійної реформи в Украї-
ні, прогнозуванні демографічної ситуації на прикладі 
Харківського регіону, розробці рекомендацій та виснов-
ків за результатами дослідження.

Прогнозування демографічних умов впроваджен-
ня пенсійної реформи в Україні проведено на прикладі 
Харківського регіону. Для об’єктивного аналізу обране 
місто з понад мільйонним населенням, що відтворює де-
мографічні процеси, які розвиваються на території всієї 
України та в розвинутих промислових регіонах, а також 
з метою отримання найбільш репрезентативної статис-
тичної вибірки.

При прогнозуванні використано статистичні дані 
за 2011 р. [9].

Дослідження проведено за алгоритмом, що перед-
бачає аналіз апріорної інформації, обробку статистич-
них даних, вибір методу прогнозування, якісну перевір-
ка одержаних моделей, прогнозування демографічних 
показників у середньостроковому періоді, висновки за 
результатами дослідження (рис. 1).

Прогноз зроблено на однорідних сукупностях да-
них (кількість пенсіонерів, що одержують пенсії в Пен-
сійному фонді всього, та кількість пенсіонерів за група-
ми). Аналіз проведено за дев’ятьма районами м. Харко-
ва, що згруповані за рівнем розвитку однорідних ознак.

Для аналізу однорідності використано кластер-
ний аналіз. Незважаючи на те, що існує багато обчислю-
вальних процедур, у результаті яких отримуються різні 
види дендрограм, тобто декілька різних розшарувань 
об’єктів, наразі існують надійні методи кластерного ана-
лізу, що пройшли численні перевірки [5].

Однією з таких процедур, що заслуговує на дові-
ру, є метод Уорда (Ward). Звичайно, результати класи-
фікації, у тому числі і за методом Уорда, потребують 
незалежної перевірки. Принцип Уорда слід вважати 
найкращим принципом відстані між кластерами, згідно 
з яким два кластери будуть найближчими, якщо в разі 
їх об’єднання мінімізується приріст загальної диспер-
сії. Цільова функція подається як середньогрупова сума 
квадратів чи сума квадратів відхилень (СКВ). Спочатку, 
коли кожен кластер складається з одного об’єкта, СКВ 
дорівнює 0. За методом Уорда об’єднуються ті групи чи 
об’єкти, для яких СКВ отримує мінімальний приріст. 

Метод передбачає знаходження кластерів майже 
однакових розмірів, які мають гіперсферичну форму. 
Необхідно вважати це перевагою використання саме 

Початок

Аналіз апріорної інформації

Обробка статистичних даних із
застосуванням кластерного аналізу
за методом Уорда   

Побудова дендрограми

Вибір адекватного методу
прогнозування

m

i
kjkimij zzd

1

21

Побудова моделей для кожної
групи районів

Виконання прогнозу

Висновки

Кінець

ТАК

НІЯкісна перевірка
моделей за статистичними

критеріями

Рис. 1. Алгоритм прогнозування демографічної ситуації 
в регіоні
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методу Уорда для класифікації об’єктів у вимірюванні 
величини його ознак. 

Відстань між об’єктами в методі Уорда передбача-
ється середньою евклідовою:

21

1
( ) .

m

ij ki kjm
i

d z z


 
 

Використання цієї відстані теоретично обґрунто-
ване у таких випадках: 

 коли спостереження вибирають з генеральних 
сукупностей, що мають багатовимірний нор-
мальний розподіл з коваріаційною матрицею 
виду σ2 Ek , тобто складові вектора спостережень X  
взаємно незалежні та мають одну й ту саму дис-
персію;

 коли складові вектора спостережень Х одно-
рідні за фізичним змістом (якщо різнорідні, 
то вони нормуються) та однаково важливі для 
класифікації [6].

Для обчислень кластерного аналізу районів м. Харко-
ва за системою 12 ознак застосовано пакет прикладних 
програм Statgraphics, меню Special / Multivariate Methods 
/ Cluster Analysis. 

У результаті маємо розшарування районів на 
чотири групи (рис. 2), де 1 – Дзержинський район, 2 – 
Жовтневий район, 3 – Київський район, 4 – Комінтер-
нівський район, 5 – Ленінський район, 6 – Московський 
район, 7 – Орджонікідзевський район, 8 – Фрунзенський 
район, 9 – Червонозаводський район.

 

Рис. 2. Дендрограма районів м. Харкова за обраним 
критерієм 

Таким чином, отримано 4 групи районів, а саме:  
1 групу утворили Дзержинський район і Київський ра-
йон; 2 групу склали райони: Жовтневий, Ленінський 
і Червонозаводський, 3 групу утворили Комінтернів-
ський, Фрунзенський і Орджонікідзевський, 4 групу – 
Московський район.

Подальші дослідження, а також прогнозування 
значень показників проведено окремо по кожній отри-
маній групі районів.

Для опису тенденцій змінення показників в наступ-
них періодах найчастіше використовуються моделі кри-
вих зростання, що є різними функціями часу y = f (x). При 
цьому вважається, що вплив інших факторів незначний 
або опосередкований порівняно з фактором часу [6].

Відомо, що правильно вибрана модель кривої зрос-
тання має відповідати характеру змін тенденцій явища, 

що досліджується. Крива зростання дозволяє отримати 
вирівняні або теоретичні значення рівнів динамічного 
ряду. Це ті рівні, які спостерігались у випадку повного 
збігу динаміки явища з кривою. Прогнозування на основі 
моделі кривої зростання базується на екстраполяції, що є 
продовженням в майбутнє тенденції, яка спостерігалася 
в минулих періодах. 

Процедура розробки прогнозу з використанням 
кривих зростання складається з таких етапів: 
вибір однієї або декількох кривих, форма яких 

відповідає характеру змін часового ряду; оцінка параме-
трів відібраних кривих; перевірка адекватності відібра-
них кривих процесу, що прогнозується, оцінка точності 
моделей і кінцевий вибір кривої зростання; обчислення 
точкового прогнозу.

Відомо багато кривих зростання, які умовно розді-
ляються на три групи залежно від того, який тип динамі-
ки розвитку вони добре описують. До першої групи нале-
жать функції, які використовуються для опису процесу з 
монотонним характером тенденції розвитку і відсутністю 
меж зростання. Таким чином прогнозуються значення по-
казників у натуральній формі. До другої групи належать 
криві, які описують процес, що має межі зростання. Такі 
функції називають кривими насичення. Якщо криві наси-
чення мають точки перегину, то вони відносяться до тре-
тьої групи кривих зростання – до S- подібних кривих. Пи-
тання вибору кривої – основне при вирівнюванні ряду.

У першій групі кривих перш за все виділяють гру-
пу поліномів:

2 ,0 1 2 ... p
t py a a t a t a t    

де ai (i = 0, 1, ..., p) – параметри многочлена, а t – неза-
лежна змінна (термін).

У літературі відсутні чіткі рекомендації щодо 
пріо ритетності того чи іншого методу вибору кривих 
зростання. Вважається, що слід особливо обережно під-
ходити до розв’язання задач, де використовуються по-
будовані функції для екстраполяції відшуканих законо-
мірностей на майбутнє. Застосування кривих зростання 
має базуватися на передбаченні про збереження виявле-
ної тенденції в прогнозному періоді [5]. 

Для прогнозування демографічних умов впрова-
дження пенсійної реформи в Україні були побудовані 
криві зростання відповідних показників за допомогою 
пакета прикладних програм Statgraphics Plus. 

Серед демографічних показників, які впливають 
на впровадження пенсійної реформи в Україні, такі: x1 – 
кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійно-
му фонді (усього по м. Харкову); x2 –  кількість пенсіо-
нерів, які одержують пенсію за віком; x3 –  кількість 
пенсіонерів, які одержують пенсію за інвалідністю; x4 –  
кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у разі втра-
ти годувальника; x5 –  кількість пенсіонерів, які одержу-
ють пенсію за вислугу років; x6 –  кількість пенсіонерів, 
які одержують соціальні пенсії та довічне грошове утри-
мання суддів у відставці; x7 –  учасники ліквідації аварії 
на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи; 
x8 –  ветерани війни (учасники бойових дій); x9 –  інвалі-
ди війни; x10 –  учасники війни; x11 –  сім’ї загиблих і по-

Dendrogram
Ward's Method, Squared Euclidean
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мерлих; x12 –  кількість інвалідів, які одержують пенсію 
у Пенсійному фонді.

Для кожного з показників окремо по кожній групі ра-
йонів отримано прогнозні моделі, які мають такий вигляд:

2
1 51464,7 792,14 0,0795 .x t t  

Якість одержаних моделей кривих зростання була 
перевірена статистичними критеріями. У дисперсійно-
му аналізі параметрів моделей, при порівнянні розра-
хункових значень t-критерію Стьюдента із табличними 
значеннями, була встановлена значимість кожного з 
отриманих коефіцієнтів рівняння. Оскільки P-value в 
таблиці дисперсійного аналізу менше, ніж 0,01, маємо 
статистично значиму залежність з 99% рівнем довіри. 
Коефіцієнт детермінації свідчить, що підібрана модель 
пояснюється мінливістю y. 

За статистикою Дарбіна – Уотсона перевірили за-
лишки на наявність значимих автокореляцій між послі-
довними спостереженнями в тому порядку, в якому вони 

слідують у масиві даних. Оскільки P-value більше, ніж 0,05, 
то слідує висновок, що серійні автокореляції відсутні.

Усі побудовані криві зростання мають відносну 
статистичну якість. Це підтверджують значення коефі-
цієнта детермінації (R2), статистика Фішера (F) i статис-
тика Дарбіна – Уотсона (DW). Значимість коефіцієнтів 
регресії в моделі підтверджує t-статистика Стьюдента. 
Поясненням рівня відносної статистичної якості розро-
блених моделей є факт, що майже всі вони мають значи-
мі коефіцієнти рівнянь за критерієм t-статистики Стью-
дента та адекватно описують процес, що підтверджує 
статистика Фішера, мають достатні значення коефіцієн-
тів детермінації, а критерій Дарбіна – Уотсона засвідчує 
наявність автокореляції залишків, що негативно впли-
ває на прогнозні здатності моделей. Проте, оперативно 
прогнозуючи, тобто лише на один період, отримуємо 
відносно достовірні прогнозні значення. 

Так обчислені прогнозні значення показників за 
моделями в кожній групі районів на три роки вперед 
представлені в табл. 1. 

Таблиця 1

Прогнозні значення демографічних показників у регіоні, осіб

Показник
Період прогнозування

1 2 3

1 група

x1 – кількість пенсіонерів (усього по м. Харкову) 41154 41948 42742 

x2 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за віком 34717 36024 36648 

x3 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за інвалідністю 4015 4030 4070 

x4 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у разі втрати годувальника 1130 1279 1414 

x5 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за вислугу років 618 618 619 

x6 – кількість пенсіонерів, які одержують соціальні пенсії та довічне грошове утри-
мання суддів у відставці 

616 641 673 

x7 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи 620 603 586 

x8 – ветерани війни (учасники бойових дій) 450 431 416 

x8 – ветерани війни (інваліди війни) 644 624 612

x10 – ветерани війни (учасники війни) 3920 3822 3757 

x11 – ветерани війни (сім’ї загиблих і померлих) 884 789 736 

x12 – кількість інвалідів, які одержують пенсію 6345 6500 6678 

2 група

x1 – кількість пенсіонерів (усього по м. Харкову) 25737 26762 28065 

x2 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за віком 22011 23287 24906 

x3 – кількість пенсіонерів, які одержують за інвалідністю 2114 2242 2355 

x4 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у разі втрати годувальника 627 723 796 

x5 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за вислугу років 388 407 429 

x6 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію соціальні пенсії та довічне грошо-
ве утримання суддів у відставці 

100 103 193

x7 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи 334 301 274 

x8 – ветерани війни (учасники бойових дій) 173 81 78

x9 – ветерани війни (інваліди війни) 234 173 97 

x10 – ветерани війни (учасники війни) 1742 913 835

x11 – ветерани війни (сім’ї загиблих і померлих) 456 353 230 

x12 – кількість інвалідів, які одержують пенсію 4169 4187 4203 
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ВиСНОВКи
1. Прогнозування демографічних показників, що 

впливають на впровадження пенсійної реформи на се-
редньостроковий період, підтверджує тенденції демо-
графічного старіння населення (через низьку народжу-
ваність та високу смертність працездатного населення) 
і зростання навантаження на пенсійну систему України. 
Це свідчить про необхідність пенсійного реформування 
та впровадження накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення.

2. Прогнозування демографічної ситуації є необ-
хідним для планування видатків Пенсійного фонду на 
здійснення пенсійних виплат.

3. Проведене прогнозування дає змогу оцінити 
можливість збільшення пенсій для окремих категорій 
пенсіонерів, кількість яких має тенденції до скорочен-
ня, без додаткового навантаження на бюджет Пенсій-
ного фонду.

4. Аналіз демографічної ситуації в окремому ре-
гіоні (на прикладі м. Харків) є корисним при плануванні 

Показник
Період прогнозування

1 2 3

3 група

x1 – кількість пенсіонерів (усього по м. Харкову) 37356 37511 37666 

x2 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за віком 32645 33170 33814 

x3 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за інвалідністю 2303 2831 3282 

x4 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у разі втрати годувальника 978 1048 1110 

x5 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за вислугу років 450 452 458

x6 – кількість пенсіонерів, які одержують соціальні пенсії та довічне грошове утри-
мання суддів у відставці 87 111 171 

x7 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи 239 142 37 

x8 – ветерани війни (учасники бойових дій) 370 239 73 

x9 – ветерани війни (інваліди війни) 445 356 250 

x10 – ветерани війни (учасники війни) 2542 1025 77

x11 – ветерани війни (сім’ї загиблих і померлих) 837 657 431 

x12 – кількість інвалідів, які одержують пенсію 4709 5243 5725 

4 група

x1 – кількість пенсіонерів (усього по м. Харкову) 82018 82798 83868 

x2 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за віком 68789 69082 69250 

x3 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за інвалідністю 8096 8453 9005 

x4 – кількість пенсіонерів, які одержують у разі втрати годувальника 2645 2830 3077 

x5 – кількість пенсіонерів, які одержують пенсію за вислугу років 1064 1112 1170 

x6 – кількість пенсіонерів, які одержують соціальні пенсії та довічне грошове утри-
мання суддів у відставці 963 1321 1828 

x7 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи 950 936 922 

x8 – ветерани війни (учасники бойових дій) 815 784 782 

x9 – ветерани війни (інваліди війни) 903 890 886 

x10 – ветерани війни (учасники війни) 7023 6323 6013 

x11 – ветерани війни (сім’ї загиблих і померлих) 1779 1640 1489 

x12 – кількість інвалідів, які одержують пенсію 13148 13259 13453

Закінчення табл. 1

місцевих бюджетів щодо розрахунку видатків, пов’язаних 
із соціальним захистом населення регіону.                        
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методологічні засади дослідження  
соціально-економічної цінності туризму

БОйКО М. Г.

УДК 338.48

Бойко М. Г. Методологічні засади дослідження соціально-економічної цінності туризму
Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні методологічних засад дослідження соціально-економічної цінності туризму. За результатами теоретичного ана-
лізу визначено  сутність соціально-економічної цінності туризму як виду економічної діяльності. Встановлено, що агрегований характер здійснення туристичної ді-
яльності впливає на соціально-економічну цінність  туризму, яка генерується у різних ланках виробничого ланцюга туристичної діяльності.  У результаті дослідження 
обґрунтовано, що туристична додана вартість є кількісним показником, який відображує вплив туризму на економічну та соціальну сфери і визначає його соціально-
економічну цінність. Узагальнено та визначено методичну сутність підходів до розрахунку туристичної доданої вартості.  Перспективою подальших досліджень у 
даному напрямі є розроблення сателітних рахунків туризму для визначення міжгалузевих зв'язків, які, впливаючи на розвиток туристичної інфраструктури і супутніх 
видів діяльності, визначають соціально-економічну цінність туризму для національної економіки. 

Ключові слова: соціально-економічна цінність туризму, туристична діяльність, туристичний продукт, турист, туристичний ринок, туристична додана вар-
тість.
Рис.: 3. Табл.: 1. Формул: 26. Бібл.: 22. 
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Бойко М. Г. Методологические основы исследования  
социально-экономической ценности туризма

Цель статьи заключается в научном обосновании методологических основ 
исследования социально-экономической ценности туризма. По результатам 
теоретического анализа определена сущность социально-экономической цен-
ности туризма как вида экономической деятельности. Установлено, что агре-
гированный характер осуществления туристической деятельности влияет на 
социально-экономическую ценность туризма, которая генерируется в различ-
ных звеньях производственной цепи туристической деятельности. В резуль-
тате исследования обосновано, что туристическая добавленная стоимость 
является количественным показателем, который отображает влияние ту-
ризма на экономическую и социальную сферы и определяет его социально-
экономическую ценность. Обобщена и определена методическая сущность 
подходов к расчету туристической добавленной стоимости. Перспективой 
дальнейших исследований в данном направлении является разработка сател-
литных счетов туризма для определения межотраслевых связей, которые, 
влияя на развитие туристической инфраструктуры и сопутствующих видов 
деятельности, определяют социально-экономическую ценность туризма для 
национальной экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая ценность туризма, туристическая 
деятельность, туристический продукт, турист, туристический рынок, тури-
стическая добавленная стоимость.
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Boyko M. G. Methodological Foundations of the Study  

of the Socio-Economic Value of Tourism
The goal of the article is in scientific justification of the methodological foun-
dations of the study of the socio-economic value of tourism. Using results of 
the theoretical analysis, the article identifies essence of the socio-economic 
value of tourism as a type of economic activity. It establishes that the aggre-
gated character of carrying out the tourist activity has impact on the socio-
economic value of tourism, which is generated in different links of the produc-
tion chain of the tourist activity. In the result of the study the article justifies 
that the tourist added value is a collective indicator, which reflects influence 
of tourism upon economic and social spheres and identifies its socio-econo-
mic value. The article generalises and determines the methodical essence of 
approaches to calculation of the tourist added value. The prospect of further 
studies in this direction is development of satellite accounts of tourism for 
determination of inter-branch connections, which, while influencing develop-
ment of the tourist infrastructure and accompanying types of activity, identify 
the socio-economic value of tourism for the national economy.

Key words: socio-economic value of tourism, tourist activity, tourist product, 
tourist, tourist market, tourist added value.
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