
 
 
 
 

 

Сторінка  1 з 50 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Методологічні положення  
національної системи 
туристичної статистики  
в Україні (НСТС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Сторінка  2 з 50 
 
 
 
 
 

 
 

Зміст 
 
 
Передмова 3 

  
Розділ 1. Загальні положення. 5 

Розділ 2. Визначення термінів і основних понять. Скорочення та коди. 6 

Розділ 3. Джерела інформаційних даних. 10 

Розділ 4. Методологія статистики туристичного попиту. 11 

          4.1   Складання таблиць «Кількість відвідувачів». 11 

          4.2   Складання таблиць «Кількість ночівель» і «Середня кількість ночівель». 19 

          4.3   Складання таблиць «Витрати відвідувачів» і «Середні витрати відвідувачів». 29 

Розділ 5. Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку. 33 

          5.1   Складання таблиці «Споживання, що відноситься до в’їзного туризму, по   
                 продуктах і категоріях відвідувачів». 

38 

          5.2   Складання таблиці «Витрати, пов’язані з внутрішнім туризмом, по продуктах,  
                 категоріях відвідувачів і видах туризму». 

40 

          5.3   Складання таблиці «Витрати, що відносяться до виїзного туризму, по  
                 продуктах і категоріях відвідувачів». 

42 

          5.4   Складання таблиці «Споживання, що відноситься до туризму всередині  
                  країни. 
             по продуктах». 

43 

          5.5   Складання таблиці «Рахунок виробництва в галузях туризму та інших  
                  галузях». 

43 

          5.6.  Складання таблиці «Внутрішні пропозиція й споживання, що відносяться до  
                 туризму всередині країни». 

46 

          5.7   Складання таблиці «Зайнятість у галузях туризму». 48 

          5.8  Складання таблиці «Негрошові показники» 
 

48 

Післямова  49 

Список використаних джерел. 50 

  
Додаток А. Інструкція із збору даних для регіональних туристичних організації.  

Додаток Б. Рекомендовані параметри вибіркового опитування.  

Додаток В. Форми представлення даних регіональними туристичними організаціями.  
Додаток Г. Класифікація видів туристичної діяльності 

 

 
Додаток Д. Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) 

 

 

Додаток Ж. Форми таблиць СРТ  
  

 



 
 
 
 

 

Сторінка  3 з 50 
 
 
 
 
 

 
 

Передмова 
 
 

Туризм є одним з найбільш динамічних явищ у світовій економіці, потужний драйвер 
регіонального та місцевого розвитку. Мультиплікативний вплив туризму проявляється 
насамперед у стимулюванні діяльності не тільки і не стільки підприємств, що задовольняють 
виключно туристичні потреби, але й суб’єктів багатьох суміжних ринків. Зростаючий 
туристичний потік приносить території неабиякі зиски – активізацію підприємництва в усіх 
секторах економіки, капіталізацію активів, створення робочих місць і, як результат, економічне 
та соціальне зростання.   
 

Розвиток туризму завжди пов’язується із створенням туристичного продукту, розбудовою 
туристичної інфраструктури, зростанням інвестицій, формуванням і укріпленням іміджу 
території; низкою рішень щодо урбаністичного дизайну, напрямів і форм промоції. І кожне 
рішення потребує надійного інформаційного забезпечення, що ґрунтується на розрахунку й 
аналізі низки кількісних індикаторів, в основі яких лежать статистичні дані.  
 

Вдосконалення національної системи туристичної статистики, її адаптація під потреби 
користувачів, переведення на доступну цифрову платформу – ось актуальні для української 
сфери туризму завдання, вирішення яких дасть можливість краще розуміти ринкові тенденції, 
закономірності розвитку туризму; просторові особливості; визначити й оцінити цільові ринки. 
Зрозуміла та доступна статистика туризму стає підставою для прийняття стратегічних рішень 
як підприємцями, так і органами державної та місцевої влади, у тому числі – пов’язаних із 
інвестуванням або фінансуванням туристичних проектів. 
 

Нині національна система статистичних спостережень у туризмі характеризується цілою 
низкою суттєвих недоліків, що унеможливлює подальше використання даних з метою 
прийняття стратегічних рішень. Поряд із наявністю адміністративних даних відносно 
туристських потоків за метою відвідування та параметрів пропозиції засобів розміщування, 
відсутня інформація щодо структури туристського споживання й обсягів туристських споживчих 
витрат, а одноденний туризм взагалі перебуває поза межами будь-яких статистичних 
спостережень. 
 

Статистичні показники, за допомогою яких традиційно описувався туризм (кількість 
розміщених у засобах розміщування, кількість ночівель, число місць у готелях тощо), не 
дозволяють визначити його місце в економічному житті країни. Ця мета може бути досягнута 
через вдосконалення процедури обчислення туристичних потоків, а також за допомогою 
широкого застосування вартісних показників, методологічно порівнянних з показниками, що 
застосовуються для характеристики інших галузей. На основі таких показників будується  
сателітний рахунок туризму (СРТ), який дозволяє глибоко зрозуміти соціально-економічне 
значення туризму як для країни, так і для її регіонів. 

 
Представлена методика націлена на проведення системи цілеспрямованих заходів в 

частині взаємної інтеграції систем статистичних спостережень Державної служби статистики 
та організації альтернативних спостережень з метою визначення обсягів туристичного 
споживання та внеску туризму в економіку областей/регіонів України.  
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Метою розроблення цих положень є впровадження на національному та регіональному рівнях 
практики складання допоміжних рахунків туризму як інструменту, що спеціально розроблений 
для оцінки використання ресурсів у цьому секторі економіки з подальшим поширенням 
методологічних положень серед основних користувачів статистичної інформації. 
 
Завданнями цих Методичних положень є: 

1) систематизація джерел статистичної інформації, що характеризує туризм, у тому числі 
з категорії альтернативної статистики; 

2) визначення алгоритму розрахунку показників, що характеризують туристичних попит і  
внесок туризму в економіку країни та її регіонів, але не підлягають статистичному 
обліку, а також які неможливо виміряти в умовах відсутності або недостатності 
статистичної інформації; 

3) визначення переліку показників, що характеризують туристичну діяльність, для 
встановлення значень яких необхідне проведення експертних оцінок, статистичних 
спостережень, проведення спеціальних опитувань відвідувачів тощо. 

 
За допомогою цих Методичних положень вирішуються наступні питання: 

1) визначення потоку одноденних відвідувачів туристичних дестинацій України; 
2) уточнення туристського потоку з урахуванням обсягів тіньової економіки; 
3)  визначення процедур отримання даних щодо обсягів і структури туристського 

споживання окремо за внутрішнім, іноземним (в'їзним) та зарубіжним (виїзним) видами 
туризму; 

4) оцінка впливу туристського споживання на національну/регіональну економіку в цілому 
та її окремі сектори; підрахунок обсягу коштів, залучених до обігу завдяки туристичній 
активності; 

5) створення бази даних на державному та регіональних рівнях для аналізу ринку 
туристичних послуг, прогнозування та стратегічного планування розвитку національної 
та регіональної інфраструктури туризму, галузевих інвестицій, розвитку людських 
ресурсів тощо; 

6) створення бази даних для маркетингових та моніторингових досліджень у економічній 
та соціальній сферах. 

 
При підготовці методологічних положень враховані особливості національного 

законодавства та існуючої на даний час інформаційної бази. 
 

Методологічні положення призначені для використання фахівцями органів державної та 
місцевої влади, наукових організацій та установ, уповноважених громадських організацій, 
інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб. 
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Розділ 1. Загальні положення 
 
 

Методологічні положення національної системи туристичної статистики, надалі за 
текстом – «Методологічні положення НСТС», розроблені національними експертами 
туристичного сектору на замовлення ГС «Національна туристична організація України», з 
урахуванням вимог, викладених у Регламенті (ЄС) № 692/20011 Європейського парламенту та 
ради від 06.07.2011 стосовно європейської статистики туризму [6], Міжнародних рекомендацій 
зі статистики туризму, 2008 рік [5], керівництвом "Сателітний рахунок туризму: рекомендована 
методологічна основа", 2008 рік [7]. 
 

Методологічні положення НСТС ґрунтуються на нормах законів України "Про державну 
статистику" [1], "Про інформацію" [2], "Про туризм" [3], а також Методологічних положеннях зі 
статистики туризму, затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 372 (зі змінами) [4] 
та Методологічних положеннях із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в 
України, затверджених наказом  Державної служби статистики України 29.12.2017 р. № 359.[5]. 
 
Головними складовими Методологічних положень НСТС є: 

- визначення термінів і понять; 
- уточнення джерел і процедур отримання даних щодо кількості відвідувачів (у тому числі 

одноденних), ночівель і витрат відвідувачів; 
- визначення алгоритму розрахунків показників статистики туризму на рівні 

регіонів/областей України; 
- формування основних підходів і принципів складання допоміжного рахунку туризму 

відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій.  
 

Метою допоміжного (сателітного) рахунку туризму є здійснення аналізу всіх аспектів 
попиту та пропозиції на товари та послуги, пов’язані з діяльністю відвідувачів, відстеження 
зв’язку з пропозицією відповідних товарів та послуг в рамках національної економіки, а також 
встановленню  того, як ця пропозиція співвідноситься з іншими видами економічної діяльності. 
У проекті положень наведені роз'яснення щодо системи стандартних класифікацій, визначень, 
джерел даних та особливостей заповнення основного набору таблиць, які використовуються 
при складанні допоміжного рахунку туризму. 
 

Основний підхід Методологічних положень НСТС – зустрічний збір інформації – від 
регіональної до національної статистики, «знизу догори» та від національної до регіональної, 
«зверху до низу». На регіональному рівні збираються дані щодо відвідуваності регіонів України 
та витрат відвідувачів на їх території, визначається внесок туризму у валовий регіональний 
продукт. На національному рівні – генеруються дані, отримані з регіонів, визначається внесок 
туризму у валовий внутрішній продукт України.  
 

До складання таблиць мають бути залучені Головні управління статистики областей 
України та м. Києва, а також регіональні туристичні організації та уповноважені органи з 
розвитку туризму обласних державних адміністрації та Київської міської державної 
адміністрації.  
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Розділ 2. Визначення термінів та основних понять. 
Скорочення та коди. 
 
 
У Методологічних положеннях НСТС використовуються терміни та поняття у значеннях, 
визначених законодавством України та міжнародними і європейськими стандартами1. 
 
Агреговані показники, що використовуються в рамках допоміжного рахунку туризму: 

- витрати, пов'язані з туризмом усередині країни; 
- споживання, що відноситься до туризму всередині країни; 
- валова додана вартість, що створена в галузях туризму (ВДВГТ); 
- валова додана вартість, що створена безпосередньо в туризмі (ВДВБТ). 

 
Валова додана вартість – вартість випуску в основних цінах за вирахуванням вартості 
проміжного споживання. 
 
Валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (далі – ВДВБТ), – сума 
валових доданих вартостей, створюваних усіма діючими в галузях туризму та в інших секторах 
економіки закладах, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням відвідувачів відповідно до 
споживання, що відноситься до туризму всередині країни. 
 
Валова додана вартість, що створюється в галузях туризму (далі – ВДВГТ) – сума валових 
доданих вартостей, створюваних усіма діючими в галузях туризму закладами, незалежно від 
того, чи призначена вся вироблена ними продукція для відвідувачів і незалежно від ступеня 
спеціалізації їх виробничого процесу. 
 
Виїзний туризм – подорож громадян України і осіб, які постійно проживають в Україні 
(резиденти), до іншої країни. 
 
Відвідувач – це мандрівник, який здійснює подорож до будь-якого місця призначення, що 
знаходиться за межами його звичайного середовища, на термін менше року з будь-якою 
головною метою (ділова поїздка, відпочинок або інша особиста мета), за винятком мети 
працевлаштування на підприємство, зареєстроване в країні або місці відвідування. 
Класифікується на туристів (відвідувачі, що ночують) і екскурсантів (одноденних відвідувачів).  
 
В'їзний туризм – подорожі в межах України осіб, які не проживають постійно на її території 
(нерезидентів). 
 
Внутрішній туризм – подорож у межах України громадян України і осіб, які постійно 
проживають на її території. 

 
1 Всі використані в цих положеннях терміни і поняття входять до системи термінів і понять міжнародної статистики 
туризму і наведені в таких документах: Методологічні положення зі статистики туризму / Наказ Державної служби 
статистики України 23.12.2011 р. № 372, Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку 
туризму в України/ Наказ Державної служби статистики України 29.12.2017 р. № 359, Методологічні положення із 
складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в України/ Наказ Державної служби статистики України 
29.12.2017 р. № 359, Сателітний рахунок туризму: рекомендована методологічна основа, 2008 р. Всі документи 
наведені у списку використаних джерел цих положень. 
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Галузі туризму – сукупність закладів, основним видом діяльності яких є здійснення типової для 
туризму діяльності – розміщення відвідувачів, надання їм послуг харчування, транспортування, 
бронювання, оренди транспортного обладнання, а також культурних, спортивних і 
рекреаційних послуг. Термін є еквівалентом терміну "види економічної діяльності, типові для 
туризму" і ці два терміни використовуються як синоніми.  
 
Готелі та аналогічні засоби розміщування – колективні засоби розміщування, що складаються 
більше ніж із семи номерів; мають єдине керівництво; надають готельні послуги, зокрема 
обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; 
згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг і наявного устаткування 
і не входять до категорії спеціалізованих закладів. 
 
Екскурсант (одноденний відвідувач) – фізична особа, що відвідує туристські ресурси в 
пізнавальних цілях у країні (місці) тимчасового перебування не більше двадцяти чотирьох 
годин. 
 
Колективний засіб розміщування – засіб розміщування, в якому надають місце для ночівлі в 
кімнаті чи іншому приміщенні, де кількість місць повинна перевищувати певний мінімум для 
груп осіб, більших ніж одна сім'я, а всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті 
відповідно до встановлених цін. 
 
Місце надання туристичних послуг – країна, на території якої безпосередньо надаються 
туристичні послуги. 
 
Місце продажу (реалізації) туристичних послуг – країна, в якій зареєстровано відповідний 
суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт. 
 
Ночівля – доба, яку провів турист у місці призначення 
 
Послуга з тимчасового розміщування – діяльність виконавця з надання місця для ночівлі та 
санітарно-технічних зручностей споживачу. 
 
Розміщення – забезпечення принаймні місцями для ночівлі та санітарно-технічними 
зручностями. 
 
Спеціалізовані засоби розміщування – засоби розміщування, що можуть бути 
безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум готельних послуг (крім 
щоденного заправляння ліжок), не обов'язково мають номери, а можуть мати одиниці 
житлового типу або колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще яку-
небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну допомогу, транспортування 
тощо). 
 
Споживання, що відноситься до виїзного туризму, – туристське споживання того чи іншого 
відвідувача-резидента за межами розглянутої економіки. 
 
Споживання, що відноситься до в'їзного туризму, – туристське споживання того чи іншого 
відвідувача-нерезидента в межах розглянутої економіки. 
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Споживання, що відноситься до внутрішнього туризму, – споживання того чи іншого 
відвідувача-резидента в межах розглянутої економіки. 
 
Споживання, що відноситься до туризму всередині країни,	 –	 туристське споживання 
відвідувачів, які є як резидентами, так і нерезидентами, у межах розглянутої економіки. 
 
Супутні туристичні послуги та товари – послуги та товари, призначені для задоволення потреб 
споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам. 
 
Типові для туризму види діяльності – це види діяльності, за допомогою яких зазвичай 
виробляються типові для туризму продукти. . 
 
Типові для туризму продукти – продукти, що відповідають одному або обом наступним 
критеріям: 

- туристські витрати на продукт повинні складати вагому частку загальних туристських 
витрат (частка у витратах / критерій попиту); 

- туристські витрати на продукт повинні складати вагому частку пропозиції цього 
продукту в економіці (критерій частки в пропозиції). Цей критерій передбачає, що 
пропозиція того або іншого типового для туризму продукту в значущих обсягах 
припиниться в умовах відсутності відвідувачів. 

 
Туризм – діяльність відвідувачів, які їдуть до основного місця призначення за межами їх 
звичайного середовища (за умови, що тривалість такої поїздки становить менше року), з будь-
якою основною метою – бізнес, відпочинок або інші особисті цілі, окрім як з метою 
працевлаштування у місці візиту. 
 
Турист (або відвідувач, що ночує) – відвідувач (внутрішній, в'їзний або виїзний) класифікується 
як турист, якщо його поїздка включає ночівлю, або як одноденний відвідувач (або екскурсант) 
– в інших випадках. 
 
Туристичні агенти (далі – турагенти) – юридичні особи, створені згідно із законодавством 
України, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 
посередницьку діяльність із реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних 
послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо 
реалізації типових і супутніх послуг. 
 
Туристичні оператори (далі – туроператори) – юридичні особи, створені згідно із 
законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення 
створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також 
посередницька діяльність із надання типових і супутніх послуг і які в установленому порядку 
отримали ліцензію на туроператорську діяльність. 
 
Туристське споживання – з формальної точки зору туристське споживання визначається 
аналогічно туристським витратам. Проте концепція туристського споживання, яка 
використовується в рамках допоміжного рахунку туризму, носить більш широкий характер, ніж 
категорія туристських витрат. Фактично, крім грошових коштів, витрачених на придбання 
товарів та послуг для цілей споживання, а також виробів, що мають певну цінність, для 
особистого використання або як подарунків до і під час туристичних подорожей, що відповідає 
грошовим операціям (чому приділяється основна увага в контексті аналізу туристських витрат), 
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ця категорія також уключає послуги, пов’язані з проживанням під час відпочинку за власний 
рахунок, соціальні трансферти в натуральній формі та інші форми умовно обчисленого 
споживання. Оцінка такого роду операцій повинна проводитися з використанням джерел 
інформації, які не включають дані, одержувані безпосередньо від відвідувачів, таких як звіти 
про обмін житлом, оцінки величини орендної плати при використанні будинків для відпочинку, 
розрахунки вартості побічно вимірюваних послуг фінансового посередництва. 
 
Туристські витрати – сума, що витрачена  на придбання споживчих товарів та послуг, а також 
цінностей для власного користування (картини, твори мистецтва, ювелірні вироби) або 
передачі іншим особам, при підготовці до туристичної подорожі й упродовж неї. До них 
уключаються безпосередні витрати самих відвідувачів, а також витрати, що оплачуються або 
відшкодовуються іншими особами. 
 
Частка туризму – являє собою відповідну частку споживання, що відноситься до туризму 
всередині країни, в рамках кожного окремого елемента пропозиції. Для кожної з галузей 
частка туризму в загальному обсязі кінцевої продукції (у вартісному виразі) являє собою суму 
часток туризму, що відповідають кожному з елементів кінцевої продукції галузі. 
 
 

Скорочення та коди. 
 
ВВП – Валовий внутрішній продукт 
ВДВГТ – Валова додана вартість, що створена в галузях туризму 
ВДВБТ – Валова додана вартість, що створена безпосередньо в туризмі 
СРТ – допоміжний (сателітний) рахунок туризму 
ДРТ: РМО 2008 – Допоміжний рахунок туризму: рекомендована методологічна основа, 2008 р. 
Євростат – Статистичне бюро Європейських співтовариств 
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності 
КЗЕП – Класифікація зовнішньоекономічних послуг  
МВФ – Міжнародний валютний фонд 
МРСТ-2008 – Міжнародні рекомендації зі статистики туризму, 2008 р. 
МСОК – Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності 
ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 
ООН – Організація Об’єднаних Націй 
КПБ-6 – Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, видання #6 
СВ ООН – Статистичний відділ Організації Об'єднаних Націй 
СК ООН – Статистична комісія Організації Об'єднаних Націй 
СКП – Статистична класифікація продукції 
СНР-2008 – Система національних рахунків: EК, МВФ, OЕСР, ООН, МБ, 2012 р. 
ЮНВТО – Всесвітня туристична організація Організації Об'єднаних Націй 
 

Коди показників. 
 
V  (visitor) - відвідувач 
T  (tourist) – турист  
S  (same day visitor) – одноденний відвідувач (екскурсант) 
F  (foreign) – нерезидент України, іноземець 
D  (domestic) – резидент України 
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M  (motivation) – мета відвідування (М1!  – відвідування області/регіону n з діловою метою, 

для навчання; М2!  -  дозвілля та відпочинок,  М3!  -  лікування, М4!  -  спортивний туризм,  
М5!  -  спеціалізований туризм,  М6!   -  інші цілі. 

N  (nights) - ночівля 
E  (expenditure) – витрати 
G  (gross) – валові (стосовно витрат) 
H  (hotel) – розміщені у КЗР 
W (worker) – розміщені у КЗР, які прибули з нетуристичною метою (сезонні працівники та 
студенти). 
С – розміщені у спеціалізованих засобах розміщування 
n – індикатор області (від 1 до 27, де n=1 – Вінницька область, n=2 – Волинська, n=3 – 

Дніпропетровська, n=4 – Донецька, n=5 – Житомирська, n=6 – Закарпатська, n=7 – 
Запорізька, n=8 – Івано-Франківська, n=9 – Київська, n=10 – Кіровоградська, n=11 – АР Крим 
(тимчасово окупований), n=12 – Луганська, n=13 – Львівська, n=14 – Миколаївська, n=15 – 
Одеська, n=16 – Полтавська, n=17 – Рівненська, n=18 – Сумська, n=19 – Тернопільська, n=20 – 
Харківська, n=21 – Херсонська, n=22 – Хмельницька, n=23 – Черкаська, n=24 – Чернігівська, 
n=25 – Чернівецька, n=26 – м. Київ, n=27 – м. Севастополь (тимчасово окупований). 

k – коефіцієнт частки тіньової економіки 
sh – частка 
A – визначення середнього значення показника 
h – індикатор типу засобу розміщення згідно форми №1-КЗР (від 1 до 16, де h=1 – готелі, h=2 – 

мотелі, h=3 – хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для приїжджих, 
h=7 - туристська база, гірський притулок, студентський літній табір, інші місця для 
тимчасового розміщування, h=8 – санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 – пансіонати з 
лікуванням, h=11 – дитячі заклади оздоровлення щорічної дії, h=12 – санаторії-профілакторії, 
h=13 – бальнеологічна лікарня, грязелікарня, бальнеогрязелікарня (включаючи дитячі), h=14 
– будинок відпочинку, h=15 – пансіонат відпочинку, h=16 – база відпочинку, інший заклад 
відпочинку (крім турбаз), h=16 – оздоровчий заклад 1-2 денного перебування ) 

 
 

Розділ 3. Джерела інформаційних даних. 
 
 
Для складання статистичних таблиць використовуються такі джерела інформаційних даних:  
 

1. Дані державного статистичного спостереження "Колективні засоби розміщування". 
 
2. Дані державного статистичного спостереження "Туристична діяльність". 
 
3. Дані державного статистичного спостереження "Таблиця "витрати-випуск". 
 
4. Дані державного статистичного спостереження "Регіональні рахунки".  
 
5. Дані державного статистичного спостереження "Основні показники економічної 

діяльності підприємств сфери нефінансових послуг". 
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6. Дані державного статистичного спостереження "Вибіркове опитування туристів та 

одноденних відвідувачів". 
 
7. Дані державного статистичного спостереження «Структурні зміни в економіці 

країни та її регіонів». 
 
8. Дані державного статистичного спостереження "Економічна активність населення". 
 
9. Дані державного статистичного спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами. 
 
10. Адміністративні дані Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо 

пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон України, виїзду 
громадян України за кордон, в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну. 

 
11. Адміністративні дані Національного Банку України – "Платіжний баланс України". 
 
12. Дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо рівня тіньової 

економіки. 
 
13. Дані Державної служби статистики України щодо обсягів економіки, яка 

безпосередньо не спостерігається, в рахунках виробництва та утворенні доходу. 
 
14. Дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг про доходи та витрати страховиків. 
 
15. Дані Автоматизованої системи обліку дозволів на використання праці іноземців та 

осіб без громадянства (АСОДІ) Державної служби зайнятості України. 
 
16. Дані державного статистичного спостереження з питань діяльності вищих 

навчальних закладів. 
 

17. Дані державного статистичного спостереження умов життя домогосподарств. 
 
 

Розділ 4. Методологія статистики туристичного 
попиту. 
 
 

4.1. Складання таблиць «Кількість відвідувачів». 
 
 
Однією з найгостріших невирішених проблем української туристичної статистики є статистика 
одноденних відвідувань. Наразі одноденні візити відображаються лише у формі державного 
статистичного спостереження №1-туризм (екскурсанти), причому ці дані значною мірою 
можуть дублювати статистику ночівель (якщо турист, вже перебуваючи на території України, 
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купує в турагентстві або у тупоператора лише послугу екскурсії). Відповідно, важливим 
завданням вдосконалення цих Методологічних положень є проведення щорічних  обстежень 
відвідувачів. Такий підхід рекомендований у Методичному посібнику зі статистики туризму 
Євростату від 2014 р.). 
 
Іншим проблемним аспектом є врахування кількості туристів (як резидентів, так і не 
резидентів), що  припадає на діяльність індивідуальних підприємців або домогосподарств в 
частині надання послуг оренди власного або орендованого нерухомого майна (код 68.20 за 
КВЕД). Практика національних статистичних систем Білорусі та Казахстану свідчить, що 
дорахувати цю частину туристичного потоку можливо через корегування кількості відвідувачів, 
розміщених у короткострокових засобах розміщування, за рахунок коефіцієнта тіньової 
економіки, розрахованого згідно однієї із затверджених методик.  
 
Таким чином, метою складання групи таблиць «Кількість відвідувачів» є уточнення кількості 
відвідувачів з урахуванням оцінки тіньової економіки та потоку одноденних відвідувачів. 
необхідна для розбивки даних таблиць 1, 2, 3. 
 
Визначення загальної кількості відвідувачів, здійснюється на основі даних форми державного 
статистичного спостереження №1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі  як на найбільш достовірному джерелі інформації, але отримані дані 
корегуються.  
 

Статистика кількості відвідувачів будується на таких показниках: 
 
Показник 𝐕𝐓𝐧  - кількість туристів (багатоденних відвідувачів), які відвідали область/регіон 
України n 
 

Усього кількість розміщених осіб (рядок 39) у ЗКР області  -  код 𝐇𝒏,  скоригований: 
шляхом зменшення на кількість: 

• тимчасових (сезонних) працівників-нерезидентів України2; 
• студентів, які перебувають понад рік на території України з метою навчання 

(довгострокове навчання)3; 
 і шляхом збільшення на: 

• % обсягу тіньової економіки К𝒏, розрахованого (або) на підставі офіційних даних 
про обсяги тіньової економіки, розрахованих відповідно Методичних 
рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки, затверджених наказом 
Мінекономіки від 18.02.2009 № 123 [11]– для країни в цілому; (або) на підставі даних 
Державної служби статистики [12]; (або) на підставі експертної оцінки для 
конкретного регіону України (відповідальність РТО). 

 
𝑉𝑇# = ∑𝐻#*К# -𝑊$ - 𝑊%   (4.1) 
 
𝑉𝑇# - кількість туристів, які відвідали область/регіон України n; 
Н# -  кількість розміщених осіб (рядок 39) у КЗР області;  
К# – коефіцієнт частки тіньової економіки; 
n - індикатор області. 

 
2 За даними Автоматизованої системи обліку дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства 
(АСОДІ) Державної служби зайнятості України 
3 За даними державного статистичного спостереження з питань діяльності вищих навчальних закладів. 
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𝑊$ – кількість тимчасових (сезонних) працівників-нерезидентів України; 
𝑊% - кількість студентів, які перебувають понад рік на території України з метою навчання 
(довгострокове навчання) 
 
Показники 𝐕𝐓𝐅𝐧 - кількість в’їзних туристів (багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n та  𝐕𝐓𝐃𝐧 - кількість внутрішніх туристів (багатоденних 
відвідувачів), які відвідали область/регіон України n 
Розрахунок здійснюється шляхом дезагрегації показника  VT!- (кількість туристів (багатоденних 
відвідувачів) з дорахуванням, які відвідали область/регіон України n) відповідно до частки 
розміщених у КЗР іноземців (код рядка 41 у формі №1-КЗР). Тобто, VT! ділиться залежно від 
співвідношення резидентів і нерезидентів України у загальній кількості розміщених.  
 
Показник 𝐕𝐓𝐅𝐧𝟏 - кількість в’їзних (в’їзних) туристів (багатоденних відвідувачів), які 
відвідали область/регіон України n в розбивці за країнами прибуття. 
Розрахунок здійснюється шляхом дезагрегації показника  VTF! - (кількість в’їзних туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали область/регіон України n) відповідно до структури  
розміщених у КЗР іноземців (код рядка 41 у формі №1-КЗР) по країнах прибуття. Тобто, VTF! 
ділиться залежно від співвідношення іноземців і українців у кількості розміщених за країнами 
прибуття.  
 
Показник 𝐕𝐒𝐧 - кількість одноденних відвідувачів, які відвідали область/регіон України n 
Визначення кількості одноденних відвідувачів здійснюється шляхом спеціальних досліджень 
(вибіркових опитувань), організованих РТО.  
Рекомендація: Спеціальні вибіркові опитування проводяться упродовж 1-2 днів у місцях 
концентрації відвідувачів – ж/д та авто вокзалах, туристичних атракціях тощо. Опитування 
необхідно повторити не менш, ніж двічі на рік (Додаток А та Додаток Б). Мета: відокремити 
частку одноденних відвідувачів у загальному потоці. Визначення цієї частки дозволить 
екстраполювати результат на потік у цілому. Зауваження: ні в якому разі не можна 
використовувати абсолютний показник – лише частку одноденних відвідувачів у загальному 
потоці відвідувачів 𝑠ℎ'# та частку туристів у загальному потоці відвідувачів 𝑠ℎ(# Тоді: 

VS! = 
)*!
'+"!

∗ 𝑠ℎ'# , де:   (4.2) 

𝑠ℎ'# - частка одноденних відвідувачів у загальному потоці відвідувачів 
𝑠ℎ(# -  частка туристів у загальному потоці відвідувачів. 
 
Показники 𝐕𝐒𝐅𝐧 - кількість в’їзних одноденних відвідувачів, які відвідали область/регіон 
України n   та  показники 𝐕𝐒𝐃𝐧 - кількість внутрішніх одноденних відвідувачів, які відвідали 
область/регіон України n 
Розрахунок здійснюється шляхом дезагрегації показника  𝐕𝐒𝐧  - (кількість одноденних 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n) відповідно до даних спеціального 
вибіркового опитування (див. вище), організованих РТО. Мета: визначити частки іноземців і 
резидентів у потоці одноденних відвідувачів. Отримані в результаті опитування частки 
дозволяють розбити 𝐕𝐒𝐧	на 𝐕𝐒𝐅𝐧	та 𝐕𝐒𝐃𝐧.  
 
Показник 𝐕𝐧  - загальна кількість відвідувачів, які відвідали область/регіон України n 
V! = VS! +	VT!, де   (4.3) 
 
Показник 𝐕𝐅𝐧  - загальна кількість в’їзних відвідувачів, які відвідали область/регіон n 
𝑉𝐹#	= 𝑉𝑆𝐹#	+ 𝑉𝑇𝐹#   (4.4) 

 
Показник 𝐕𝐃𝐧  - загальна кількість внутрішніх відвідувачів, які відвідали область/регіон n 
𝑉𝐷#	= 𝑉𝑆𝐷#	+ 𝑉𝑇𝐷#   (4.5) 
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Показник 𝐕М𝟏𝐧  - загальна кількість відвідувачів, які відвідали область/регіон n з діловою 
метою, для навчання, показник 𝐕М𝟐𝐧  дозвілля та відпочинок,  𝐕М𝟑𝐧   лікування, 𝐕М𝟒𝐧   
спортивний туризм,  𝐕М𝟓𝐧  спеціалізований туризм,  𝐕М𝟔𝐧 інші види4. 
Варіант 1.  
Дезагрегація показника V! згідно даних спеціальних обстежень (опитувань), проведених РТО 
(відповіді на питання анкети про мету поїздки).  
Варіант 2.  
Дезагрегація показника V! згідно даних статистичного обстеження за формою №1-туризм.  
У подальшому рекомендується розширити перелік цілей, наприклад, виділити відвідування 
родичів і друзів, релігійну тощо.  
 
Показник 𝐇𝐧𝐡  - кількість розміщених осіб у готелях і аналогічних закладах розміщування  
області/регіону n (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі 
державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщення» 
Використовуються дані форми державного статистичного спостереження №1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» (рядок 39 щодо кількості розміщених осіб), подані 
закладами відповідного типу області/регіону України, де h=1 – готелі, h=2 – мотелі, h=3 – 
хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для приїжджих, h=7 - туристська 
база, гірський притулок, студентський літній табір, інші місця для тимчасового розміщування 
 

Показник 𝐂𝐧𝐡  - кількість розміщених осіб у спеціалізованих закладах розміщування  
області/регіону України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі 
державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщення» 
Використовуються дані форми державного статистичного спостереження №1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» (рядок 39 щодо кількості розміщених осіб), подані 
закладами відповідного типу області/регіону України, де h=8 – санаторії, h=9 – дитячі 
санаторії, h=10 – пансіонати з лікуванням, h=11 – дитячі заклади оздоровлення щорічної дії, 
h=12 – санаторії-профілакторії, h=13 – бальнеологічна лікарня, грязелікарня, 
бальнеогрязелікарня (включаючи дитячі), h=14 – будинок відпочинку, h=15 – пансіонат 
відпочинку, h=16 – база відпочинку, інший заклад відпочинку (крім турбаз), h=17 – оздоровчий 
заклад 1-2 денного перебування. 
Таким чином, на основі уточнених показників кількості відвідувачів областей / регіонів 
уточняються і показники кількості відвідувачів, які подорожували територією України: 
 
Показник 𝐕 – кількість відвідувачів, які подорожували територією України 
𝑉 = ∑𝑉#      (4.6) 
або 
𝑉 = ∑𝑉𝑇# +	∑𝑉𝑆#   (4.7) 
або 
𝑉 = ∑𝑉𝐹# +	∑𝑉𝐷#  ‘ (4.8) 
 
Показник 𝐕𝐓 кількість туристів, які подорожували територією України 
𝑉𝑇 = ∑𝑉𝑇#    (4.9) 
 
Показник VS – кількість одноденних відвідувачів (екскурсантів), які подорожували 
територією України. 
𝑉𝑆 = ∑𝑉𝑆#    (4.10) 

 
4 Цілі поїздки виділено згідно форми статистичного спостереження №1-туризм 
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Показник 𝐕𝐓𝐅 – кількість в’їзних туристів, які подорожували територією України 
𝑉𝑇𝐹 = ∑𝑉𝑇𝐹#    (4.11) 
 
Показник 𝐕𝐓𝐃 кількість туристів-резидентів (внутрішніх), які подорожували територією 
України 
𝑉𝑇𝐷 = ∑𝑉𝑇𝐷#    (4.12) 
 
Показник VSF – кількість одноденних в’їзних відвідувачів (екскурсантів), які подорожували 
територією України. 
𝑉𝑆𝐹 = ∑𝑉𝑆𝐹#    (4.13) 
 
Показник VSD – кількість одноденних відвідувачів-резидентів (екскурсантів), які 
подорожували територією України. 
𝑉𝑆𝐷 = ∑𝑉𝑆𝐷#    (4.14) 
 
Показник 𝑯𝒉  - кількість розміщених осіб у готелях і аналогічних закладах розміщення  
України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщення» 
Використовуються дані форми державного статистичного спостереження №1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» (рядок 39 щодо кількості розміщених осіб), подані 
закладами відповідного типу України, де h=1 – готелі, h=2 – мотелі, h=3 – хостели, h=4 – 
кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для приїжджих, h=7 - туристська база, гірський 
притулок, студентський літній табір, інші місця для тимчасового розміщування 
 

Показник 𝑪𝒉  - кількість розміщених осіб у спеціалізованих закладах розміщення  України 
(за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщення» 
Використовуються дані форми державного статистичного спостереження №1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» (рядок 39 щодо кількості розміщених осіб), подані 
закладами відповідного типу України, де h=8 – санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 – 
пансіонати з лікуванням, h=11 – дитячі заклади оздоровлення щорічної дії, h=12 – санаторії-
профілакторії, h=13 – бальнеологічна лікарня, грязелікарня, бальнеогрязелікарня (включаючи 
дитячі), h=14 – будинок відпочинку, h=15 – пансіонат відпочинку, h=16 – база відпочинку, 
інший заклад відпочинку (крім турбаз), h=16 – оздоровчий заклад 1-2 денного перебування. 
 
Кожен визначений показник витрат представляється у розрізі річної динаміки.  
За кожним з показників формується рейтинг області/регіону України. 
 
 
Показник частки області/регіону України в національному значенні показника 
За кожним абсолютним показником для області/регіону України визначається його частка (у 
%) у аналогічному показнику по Україні в цілому: 
 
 
Показник частки в обласному/регіональному значенні показника 
Для деяких показників розраховуються значення частки в обласному/регіональному значенні. 
 
 
Пропоновані форми таблиць наводяться у Додатку В. 
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Таблиця 4.1. Пояснення методики для РТО 
 

Показник 
Джерельна база  

Дані, необхідні для обрахунку Джерело Алгоритм 
1 2 3 4 

𝑉𝑇!  - кількість 
туристів 
(багатоденних 
відвідувачів), які 
відвідали 
область/регіон 
України n 
 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 
1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 39.  

Головне 
управління 
статистики області 

Крок 1. Дані рядка 39 помножити 
на коефіцієнт тіньової 
економіки.  
Крок 2. Від отриманого добутку 
відняти показник кількості 
тимчасових (сезонних) 
працівників-нерезидентів 
України, показник кількості 
в’їзних студентів, які 
перебувають понад рік на 
території України з метою 
навчання (довгострокове 
навчання). 
 

2. Дані щодо кількості тимчасових 
(сезонних) працівників-
нерезидентів України.  

Автоматизована 
система обліку 
дозволів на 
використання 
праці іноземців та 
осіб без 
громадянства 
(АСОДІ) Державної 
служби зайнятості 
України 

3. Дані форми державного 
статистичного спостереження 
«Звіт вищого навчального засобу 
№2-3нк», таблиця ХІ «Навчання 
в’їзних студентів», рядок «Усього» 

Головне 
управління 
статистики області 

4. Коефіцієнт тіньової економіки, 
розрахований (або) на підставі 
офіційних даних про обсяги 
тіньової економіки, розрахованих 
відповідно Методичних 
рекомендацій розрахунку рівня 
тіньової економіки, затверджених 
наказом Мінекономіки від 
18.02.2009 № 123 – для країни в 
цілому; (або) на підставі даних 
Державної служби статистики; 
(або) на підставі експертної 
оцінки для конкретного регіону 
України (відповідальність РТО). 

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України, або  
Головне 
управління 
статистики області 
або 
Експертна оцінка 
РТО кожного 
регіону України на 
основі відкритих 
даних 

𝑉𝑇𝐷! - кількість 
внутрішніх туристів 
(багатоденних 
відвідувачів), які 
відвідали 
область/регіон 
України n 
 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 
1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 41 та рядок 39. 

Головне 
управління 
статистики області 

Крок 1. Визначити частку 
резидентів України у загальній 
кількості розміщених у КЗР. 
Крок 2. Показник  VT"  - кількість 
туристів (багатоденних 
відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 
помножити на визначену частку 
резидентів України у загальній 
кількості розміщених у КЗР 

2. Розрахунковий показник VT"  - кількість туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n (див. вище). 

𝑉𝑇𝐹! - кількість 
внутрішніх туристів 
(багатоденних 
відвідувачів), які 
відвідали 
область/регіон 
України n 
 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 
1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 41 та рядок 39. 

Головне 
управління 
статистики області 

Крок 1. Визначити частку 
нерезидентів України у загальній 
кількості розміщених у КЗР. 
Крок 2. Показник  VT"  - кількість 
туристів (багатоденних 
відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 
помножити на визначену частку 

2. Розрахунковий показник VT"  - кількість туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n (див. вище). 
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нерезидентів України у загальній 
кількості розміщених у КЗР 

𝑉𝑇𝐹!#  - кількість 
в’їзних туристів 
(багатоденних 
відвідувачів), які 
відвідали 
область/регіон 
України n в розбивці 
по країнах прибуття 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 
1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі – рядок 41 та  
Додаток до розділу IІІ (з рядка 41 
– розподіл розміщених іноземців 
за країнами світу, з яких вони 
прибули (згідно з Класифікацією 
країн світу) 

Головне 
управління 
статистики області 

Крок 1. Визначити частку кожної 
країни у загальній кількості 
іноземців, розміщених у КЗР. 
Крок 2. Показник  𝑉𝑇𝐹!  - 
кількість в’їзних туристів 
(багатоденних відвідувачів), які 
відвідали область/регіон 
України помножити на 
визначену частку резидентів 
України у загальній кількості 
іноземців, розміщених у КЗР 

𝑉𝑆!  - кількість 
одноденних 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон 
України n 

1. Дані щодо часток одноденних 
відвідувачів 𝑠ℎ$! і туристів 𝑠ℎ%!у 
загальному турпотоці регіону, 
отримані під час спеціальних 
вибіркових опитувань туристів. 
Зауваження: ні в якому разі не 
можна використовувати 
абсолютний показник – лише 
відносні (частки) 

Спеціальні 
вибіркові 
опитування РТО 

Крок 1. Визначити частки 
одноденних відвідувачів у 
загальній кількості опитаних 
відвідувачів та частку туристів у 
загальній кількості опитаних. 
Крок 2.  Показник  VT"  - кількість 
туристів (багатоденних 
відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 
поділити на визначену частку 
туристів (багатоденних 
відвідувачів) у загальній 
кількості опитаних відвідувачів 
𝑠ℎ%!. 

2. Розрахунковий показник VT"  - кількість туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n (див. вище). 

Крок 3. Отримане під час Крок 2 
значення помножити на 
визначену частку одноденних 
відвідувачів у загальній кількості 
опитаних відвідувачів 𝑠ℎ$! 

VS! = 
)*!
'+"!

∗ 𝑠ℎ'# 

𝑉!  - загальна 
кількість 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон 
України n 

1. Розрахунковий показник 𝑉𝑇!  -кількість туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
𝑉! = 𝑉𝑆! +	𝑉𝑇!  

2. Розрахунковий показник 𝑉𝑆!  - кількість одноденних 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n 

 

𝑉𝑆𝐹!  - кількість 
в’їзних одноденних 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон 
України n 

1. Дані щодо частки одноденних 
в’їзних відвідувачів у загальному 
турпотоці регіону, отримані під 
час спеціальних вибіркових 
опитувань туристів.  

Спеціальні 
вибіркові 
опитування РТО 

Крок 1. Визначити частки в’їзних 
одноденних відвідувачів у 
загальній кількості опитаних 
одноденних відвідувачів  
Крок 2.  Показник  𝑉𝑆!  - кількість 
одноденних відвідувачів, які 
відвідали область/регіон 
України n помножити на 
визначену частку в’їзних 
одноденних відвідувачів у 
загальній кількості опитаних 
одноденних відвідувачів. 

2. Розрахунковий	показник	𝑉𝑆!  - кількість одноденних 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n 

 

  𝑉𝑆𝐷! - кількість 
внутрішніх 
одноденних 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон 
України n 

1. Дані щодо частки одноденних 
внутрішніх відвідувачів у 
загальному турпотоці регіону, 
отримані під час спеціальних 
вибіркових опитувань туристів.  

Спеціальні 
вибіркові 
опитування РТО 

Крок 1. Визначити частки 
внутрішніх одноденних 
відвідувачів у загальній кількості 
опитаних одноденних 
відвідувачів  
Крок 2.  Показник  𝑉𝑆!  - кількість 
одноденних відвідувачів, які 
відвідали область/регіон 
України n помножити на 
визначену частку внутрішніх 
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одноденних відвідувачів у 
загальній кількості опитаних 
одноденних відвідувачів. 

2. Розрахунковий	показник	𝑉𝑆!  - кількість одноденних 
відвідувачів, які відвідали область/регіон       України n 

 

𝑉𝐹!  - загальна 
кількість в’їзних 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон n 

1. Розрахунковий показник 𝑉𝑇𝐹!  - кількість в’їзних 
туристів (багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України 
2. Розрахунковий показник 𝑉𝑆𝐹!  - кількість в’їзних 
одноденних відвідувачів, які відвідали область/регіон 
України n 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
𝑉𝐹!	= 𝑉𝑆𝐹! + 𝑉𝑇𝐹! 

𝑉𝐷!  - загальна 
кількість внутрішніх 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон n 

1. Розрахунковий показник𝑉𝑇𝐷! - кількість внутрішніх 
туристів (багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 
2. Розрахунковий показник   𝑉𝑆𝐷! - кількість внутрішніх 
одноденних відвідувачів, які відвідали область/регіон 
України n 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
𝑉𝐷!	= 𝑉𝑆𝐷! + 𝑉𝑇𝐷! 

𝑉М1!  - загальна 
кількість 
відвідувачів, які 
відвідали 
область/регіон n з 
діловою метою, для 
навчання, показник 
𝑉М2!  дозвілля та 
відпочинок,  𝑉М3!   
лікування, 𝑉М4!   
спортивний туризм,  
𝑉М5!   
спеціалізований 
туризм,  𝑉М6! інші 
види 

1. Дані щодо частки відвідувачів, 
які подорожують з відповідною 
метою, у загальному турпотоці 
регіону, отримані під час 
спеціальних вибіркових опитувань 
туристів. Зауваження: ні в якому 
разі не можна використовувати 
абсолютний показник – лише 
відносні (частки) 

Спеціальні 
вибіркові 
опитування РТО. 
Обов’язковим є 
уніфікація цілей 
поїздки для всіх 
регіонів України. 

Крок 1. Визначити частки 
відвідувачів, які відвідали регіон 
з кожною метою, у загальній 
кількості опитаних відвідувачів 
Крок 2.  𝑉!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали 
область/регіон України n 
помножити на визначені частки 
відвідувачів , які відвідали регіон 
з кожною метою, у загальній 
кількості опитаних відвідувачів 

2. Розрахунковий показник 𝑉!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n 

 

𝑉 – кількість 
відвідувачів, які 
подорожували 
територією України 

1. Розрахункові показники 𝑉!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 

𝑉 =C𝑉! 

 
𝑉𝑇 кількість туристів, 
які подорожували 
територією України 

1. Розрахункові показники 𝑉Т!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
 

𝑉𝑇 =C𝑉𝑇! 

 
VS – кількість 
одноденних 
відвідувачів 
(екскурсантів), які 
подорожували 
територією України. 
 

1. Розрахункові показники 𝑉𝑆!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
 

𝑉𝑆 = C𝑉𝑆! 

𝑉𝑇𝐹 – кількість 
в’їзних туристів, які 
подорожували 
територією України 

1. Розрахункові показники 𝑉𝑇𝐹!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
 

𝑉𝑇𝐹 =C𝑉𝑇𝐹! 

 
𝑉𝑇𝐷 -кількість 
туристів-резидентів 
(внутрішніх), які 
подорожували 
територією України 

1. Розрахункові показники 𝑉𝑇𝐷	!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 

 

𝑉𝑇𝐷 =C𝑉𝑇𝐷! 

 
VSF – кількість 
одноденних в’їзних 
відвідувачів 

1. Розрахункові показники 𝑉𝑆𝐹!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 
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(екскурсантів), які 
подорожували 
територією України 

𝑉𝑆𝐹 =C𝑉𝑆𝐹! 

 
 

VSD – кількість 
одноденних 
відвідувачів-
резидентів 
(екскурсантів), які 
подорожували 
територією України 

1. Розрахункові показники 𝑉𝑆𝐷!  - загальна кількість 
відвідувачів, які відвідали область/регіон України n для 
кожного регіону України 

Крок 1. Проста арифметична 
сума показників (скласти) 

 

𝑉𝑆𝐷 =C𝑉𝑆𝐷! 

 

 
 

4.2. Складання таблиць «Кількість ночівель» і «Середня кількість 
ночівель». 
 
Визначення загальної кількості ночівель здійснюється на основі даних форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі. Однак, дані форми №1-КЗР також потребують корегування на показник 
діяльності індивідуальних підприємців або домогосподарств в частині надання послуг оренди 
власного або орендованого нерухомого майна. 
 

Статистика кількості ночівель будується на таких показниках: 
 
Показник 𝐍𝐧 – загальна кількість ночівель у КЗР області/регіону України 
Розраховується шляхом сумування кількості ночівель (рядок 39) у КЗР області/регіону й 
оціночної кількості ночівель у тих КЗР, що не подають форму № 1-КЗР та орендованому житлі. 
 
РТО рекомендується при оцінці спиратись на дані систем бронювання (booking.com тощо) або 
залучати інформацію мобільних операторів і міжнародних платіжних систем. 
 
При цьому варто зауважити, що збір інших даних, які краще відбивають показник тривалості 
перебування туристів, в умовах України нині неможливий.  
 
Якщо корегування на оціночну кількість ночівель у тих КЗР, що не подають форму № 1-КЗР, та 
орендованому житлі не відбувається, рекомендується додавати до значення показника допис 
«згідно даних форми №1-КЗР». 
 
Показник А𝐍𝐧 – середня кількість ночівель у КЗР області/регіону України 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁# – загальна кількість ночівель у КЗР 
області/регіону України  на показник VT!  - кількість туристів (багатоденних відвідувачів), які 
відвідали область/регіон України n  

А𝑁# =
.!
/0#

    (4.15) 

або 
шляхом ділення показника 𝑁# – загальна кількість ночівель у КЗР області/регіону України  
(згідно даних форми №1-КЗР, рядок 39 (кількість ночівель) на показник Н# -  кількість 
розміщених осіб, рядок 39 (кількість розміщених осіб) у КЗР області:  

А𝑁# =
.!
Н#

    (4.16) 

Увага! У процесі розрахунку використовуються або виключно дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» у 
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регіональному розрізі (і тоді рекомендується додавати до значення показника допис «згідно 
даних форми №1-КЗР»), або виключно дані, відкориговані відповідно до експертної оцінки 
кількості  ночівель у тих КЗР, що не подають форму № 1-КЗР, та орендованому житлі. 
 
Показник 𝐍𝐅𝐧  - кількість ночівель іноземців у КЗР області/регіону України (згідно даних 
форми №1-КЗР) 
Використовується значення рядка 41 (кількість ночівель) форми державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» у регіональному розрізі. 
 
Показник А𝐍𝐅𝐧 – середня кількість ночівель іноземців у КЗР області/регіону України (згідно 
даних форми №1-КЗР) 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐹# –кількість ночівель іноземців у КЗР 
області/регіону України на показник 𝐻F!  - кількість іноземців, розміщених у КЗР 
області/регіону України n згідно даних форми №1-КЗР, рядок 41 (кількість розміщених осіб): 

А𝑁𝐹E =
FG!
HI"

    (4.17) 

 
Показник 𝐍𝐃𝐧  - кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР області/регіону України (згідно 
даних форми №1-КЗР) 
Розраховується як різниця значення рядка 39 (кількість ночівель) і рядка 41 (кількість ночівель) 
форми державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному розрізі. 
 
Показник А𝐍𝐃𝐧 – середня кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР області/регіону 
України (згідно даних форми №1-КЗР) 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐷# –кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР 
області/регіону України на показник HD!  - кількість розміщених резидентів України у КЗР 
області/регіону України n : 

А𝑁𝐷# =
.2!
34#

    (4.18) 

 
Показник 𝐍𝐇𝐧𝐡  - кількість ночівель у готелях і аналогічних закладах розміщування  
області/регіону України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі 
державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» 
Використовуються дані, подані закладами відповідного типу області/регіону України, де h=1 – 
готелі, h=2 – мотелі, h=3 – хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для 
приїжджих, h=7 - туристська база, гірський притулок, студентський літній табір, інші місця для 
тимчасового розміщування 
 
Показник А𝐍𝐇𝐧𝐡  - середня кількість ночівель у КЗР  області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐻#+ –кількість ночівель у КЗР області/регіону 
України певного типу (тип визначається індикатором h де h=1 – готелі, h=2 – мотелі, h=3 – 
хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для приїжджих, h=7 - туристська 
база, гірський притулок, студентський літній табір, інші місця для тимчасового розміщування) 
на показник 𝐻#+  - кількість розміщених у колективних засобах розміщування певного типу 
певної області/регіону України n : 

А𝑵𝑯𝒏
𝒉 = .6!$

6!$
    (4.19) 

Використовуються дані, подані закладами відповідного типу області/регіону України,  



 
 
 
 

 

Сторінка  21 з 50 
 
 
 
 
 

 
 
Показник 𝐍𝐂𝐧𝐡  - кількість ночівель у спеціалізованих закладах розміщування  
області/регіону України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі 
державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» 
Використовуються дані, подані закладами відповідного типу області/регіону України, де h=8 – 
санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 – пансіонати з лікуванням, h=11 – дитячі заклади 
оздоровлення щорічної дії, h=12 – санаторії-профілакторії, h=13 – бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня (включаючи дитячі), h=14 – будинок відпочинку, h=15 – 
пансіонат відпочинку, h=16 – база відпочинку, інший заклад відпочинку (крім турбаз), h=16 – 
оздоровчий заклад 1-2 денного перебування.  
 
Показник А𝐍𝐂𝐧𝐡  - середня кількість ночівель у спеціалізованих засобах розміщування  
області/регіону України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі 
державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐶#+ –кількість ночівель у спеціалізованих засобах 
розміщування області/регіону України певного типу (тип визначається індикатором h де h=8 – 
санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 – пансіонати з лікуванням, h=11 – дитячі заклади 
оздоровлення щорічної дії, h=12 – санаторії-профілакторії, h=13 – бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня (включаючи дитячі), h=14 – будинок відпочинку, h=15 – 
пансіонат відпочинку, h=16 – база відпочинку, інший заклад відпочинку (крім турбаз), h=16 – 
оздоровчий заклад 1-2 денного перебування) на показник 𝐶#+  - кількість розміщених у 
спеціалізованих засобах розміщування певного типу певної області/регіону України n : 

А𝑵𝑪𝒏𝒉 =
.7!$

7!$
    (4.20) 

Використовуються дані, подані закладами відповідного типу області/регіону України.  
 
Показник 𝐍 – загальна кількість ночівель у КЗР України (згідно даних форми №1-КЗР) 
Розраховується як арифметична сума показників областей/регіонів України. 
𝑁 = ∑𝑁#    (4.21) 
 
Показник 𝐀𝐍 – середня кількість ночівель у КЗР України  
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁 – загальна кількість ночівель у КЗР України  на 
показник H  - кількість розміщених у КЗР України  згідно даних форми №1-КЗР, рядок 39 
(кількість розміщених осіб): 

𝐴𝑁 = 8
3
     (4.22) 

 
Показник 𝐍𝐅  - кількість ночівель іноземців у КЗР України (згідно даних форми №1-КЗР) 
Розраховується як арифметична сума показників областей/регіонів України. 
𝑁𝐹 = ∑𝑁𝐹#     (4.23) 
 
Показник 𝐀𝐍𝐅 – середня кількість ночівель іноземців у КЗР України  
Розраховується шляхом ділення показника N𝐹 –кількість ночівель іноземців у КЗР України на 
показник 𝐹  - кількість іноземців, розміщених у КЗР України згідно даних форми №1-КЗР, рядок 
41 (кількість розміщених осіб): 

𝐴𝑁𝐹 = JI
I

    (4.24) 
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Показник 𝐍𝐃  - кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР України (згідно даних форми 
№1-КЗР) 
Розраховується як арифметична сума показників областей/регіонів України. 

ND = ∑𝑁𝐷#     (4.25) 

 
Показник 𝐀𝐍𝐃 – середня кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР України  
Розраховується шляхом ділення показника ND –кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР 
області/регіону України на показник D  - кількість резидентів України, розміщених у КЗР 
України: 

𝐴𝑁𝐷 = 
FK
K

    ( 4.26 ) 

 
Показник 𝑵𝑯𝒉  - кількість ночівель у готелях і аналогічних закладах розміщування  України 
(за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 
Розраховується як арифметична сума показників областей/регіонів України. 
𝑁𝐻+ = ∑𝑁𝐻#+     (4.27) 
 
Показник 𝑨𝑵𝑯𝒉  - середня кількість ночівель у КЗР  України (за типом засобу), де h – тип 
засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу розміщування» 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐻+ –кількість ночівель у КЗР України певного типу 
(тип визначається індикатором h де h=1 – готелі, h=2 – мотелі, h=3 – хостели, h=4 – кемпінги, 
h=5 – агроготелі, h=6 – гуртожитки для приїжджих, h=7 - туристська база, гірський притулок, 

студентський літній табір, інші місця для тимчасового розміщування) на показник 𝑉𝐻+   - 
кількість розміщених у колективних засобах розміщування певного типу України: 

𝐴𝑁𝐻+ =	.6
$

6$
    (4.28 ) 

Використовуються дані, подані закладами відповідного типу. 
 
Показник 𝑵𝑪𝒉  - кількість ночівель у спеціалізованих закладах розміщування  України (за 
типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 
Розраховується як арифметична сума показників областей/регіонів України. 
𝑵𝑪𝒉 = ∑𝑁𝐶#+     (4.29) 
 

Показник  𝑨𝑵𝑪𝒉 - середня кількість ночівель у спеціалізованих засобах розміщування  
України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 
Розраховується шляхом ділення показника 𝑁𝐶+ –кількість ночівель у спеціалізованих засобах 
розміщування області/регіону України певного типу (тип визначається індикатором h де h=8 – 
санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 – пансіонати з лікуванням, h=11 – дитячі заклади 
оздоровлення щорічної дії, h=12 – санаторії-профілакторії, h=13 – бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня (включаючи дитячі), h=14 – будинок відпочинку, h=15 – 
пансіонат відпочинку, h=16 – база відпочинку, інший заклад відпочинку (крім турбаз), h=16 – 
оздоровчий заклад 1-2 денного перебування) на показник 𝐶+  - кількість розміщених у 
спеціалізованих засобах розміщування певного типу певної області/регіону України n : 

𝑨𝑵𝑪𝒉 = .7$

7$
    (4.30) 

Використовуються дані, подані закладами відповідного типу. 
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Кожен визначений показник витрат представляється у розрізі річної динаміки.  
За кожним з показників формується рейтинг області/регіону України.  
 
Показник частки області/регіону України в національному значенні показника 
За кожним абсолютним показником для області/регіону України визначається його частка (у 
%) у аналогічному показнику по Україні в цілому: 

• 𝑵𝒏 – кількість ночівель у КЗР області/регіону України - частка у % в показнику  𝑵 – 
кількість ночівель у КЗР України; 

• 𝑵𝑭𝒏 – кількість ночівель іноземців у КЗР області/регіону України – частка у % в 
показнику 𝑵𝑭 –кількість ночівель іноземців у КЗР України; 

• 𝑵𝑫𝒏 – кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР області/регіону України – частка у % 
в показнику 𝑵𝑫 –кількість ночівель внутрішніх туристів у КЗР України;  

• 𝑵𝑯𝒏
𝒉 – кількість ночівель у готелях і аналогічних закладах розміщування  області/регіону 

України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування»– 

розраховується як різниця показників – частка у % в показнику 𝑵𝑯𝒉   - кількість ночівель 
у готелях і аналогічних закладах розміщування  України (за типом засобу), де h – тип 
засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу розміщування»; 

• 𝑵𝑪𝒏𝒉 – кількість ночівель у спеціалізованих засобах розміщування  області/регіону 
України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування»  – 
частка у % в показнику 𝑵𝑪𝒏𝒉  - кількість ночівель у спеціалізованих засобах розміщування  
України (за типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування». 

Показник відхилення від середнього значення по Україні  
Для середніх показників, що визначають кількість ночівель по областях/регіонах України, 
пропонується визначати абсолютне відхилення від аналогічного показника середньої кількості 
ночівель по Україні:  

• ∆А𝑵𝒏 −	розраховується як різниця показників 𝑨𝑵 – середня кількість ночівель у КЗР 
України та А𝑵𝒏 – середня кількість ночівель у КЗР області/регіону України  

• ∆А𝑵𝑭𝒏 – розраховується як різниця показників 𝑨𝑵𝑭 – середня кількість ночівель 
іноземців у КЗР України та  А𝑵𝑭𝒏 – середня кількість ночівель іноземців у КЗР 
області/регіону України. 

• ∆А𝑵𝑫𝒏  – розраховується як різниця показників 𝑨𝑵𝑫 – середня кількість ночівель 
внутрішніх туристів у КЗР України та А𝑵𝑫𝒏 – середня кількість ночівель внутрішніх 
туристів у КЗР області/регіону України  

• ∆А𝑵𝑯𝒏
𝒉   – розраховується як різниця показників А𝑵𝑯𝒏

𝒉  - середня кількість ночівель у 
готелях і аналогічних закладах розміщування  України (за типом засобу), де h – тип 
засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу розміщування» та А𝑵𝑯𝒏

𝒉  - середня кількість ночівель у 
готелях і аналогічних закладах розміщування  області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 

• ∆А𝑵𝑪𝒏𝒉   – розраховується як різниця показників	А𝑵𝑪𝒏𝒉  - середня кількість ночівель у 
спеціалізованих засобах розміщування  України (за типом засобу), де h – тип засобу 
згідно номера рядка у формі державного статистичного спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» та  А𝑵𝑪𝒏𝒉  - середня кількість ночівель у  
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спеціалізованих засобах розміщування  області/регіону України (за типом засобу), де h 
– тип засобу згідно номера рядка у формі державного статистичного спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування». 

Знак «+» або «-»  біля значення відхилення означає, на скільки значення регіону більше або 
менше середньо національного значення.  
 
Пропоновані форми таблиць наводяться у Додатку В. 
 

Таблиця 4.2. Пояснення методики для РТО. 
 

Показник 
Джерельна база  

Дані, необхідні для 
обрахунку 

Джерело 
Алгоритм 

1 2 3 4 
𝑁! – загальна 
кількість 
ночівель у КЗР 
області/регіону 
України  

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі – рядок 39 ( кількість 
ночівель).  

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. До суми даних рядка 39 
(кількість ночівель) додати оціночну 
кількість  ночівель у тих КЗР, що не 
подають форму № 1-КЗР, та 
орендованому житлі. 
Якщо корегування на оціночну 
кількість ночівель у тих КЗР, що не 
подають форму № 1-КЗР: приватні 
апартаменти, хостели тощо не 
відбувається, рекомендується 
додавати до значення показника 
допис «згідно даних форми №1-КЗР».  
 

2. Оціночна кількість ночівель у тих 
КЗР, що не подають форму № 1-КЗР 
та орендованому житлі 
 

Експертна 
оцінка РТО. РТО 
рекомендується 
при оцінці 
спиратись на 
дані систем 
бронювання 
(booking.com 
тощо) або 
залучати 
інформацію 
міжнародних 
платіжних 
систем або 
мобільних 
операторів. 

А𝑁! – середня 
кількість 
ночівель у КЗР 
області/регіону 
України  
 

1. Розрахунковий показник 𝑁! – загальна кількість 
ночівель у КЗР області/регіону України 
(відкоригований) 

Крок 1. Розрахунковий показник 𝑁! – 
загальна кількість ночівель у КЗР 
області/регіону України 
(відкоригований) розділити на 
Розрахунковий показник VT" – 
кількість туристів (багатоденних 
відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 

А𝑁! =
&!
'("

  

2. Розрахунковий показник VT" – кількість туристів 
(багатоденних відвідувачів), які відвідали 
область/регіон України n 

А𝑁! – середня 
кількість 
ночівель у КЗР 
області/регіону 
України  
(за даними 
форми №1 – 
КЗР) 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 39 ( кількість 
ночівель). 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 39 ( кількість ночівель) 
розділити на Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі – рядок 39 ( кількість 
розміщених осіб) 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 

Головне 
управління 
статистики 
області 
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розрізі  – рядок 39 ( кількість 
розміщених осіб) 

А𝑁! =
&!
Н"

  

𝑁𝐹!  - кількість 
ночівель 
іноземців у КЗР 
області/регіону 
України 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 41 (кількість 
ночівель). 

Головне 
управління 
статистики 
області 
 

Абсолютний показник з форми 
державного статистичного 
спостереження. 

А𝑁𝐹! – середня 
кількість 
ночівель 
іноземців у КЗР 
області/регіону 
України  
 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 (кількість 
ночівель). 

Головне 
управління 
статистики 
області 
 

Крок 1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі  – рядок 41 (кількість ночівель) 
розділити на Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 (кількість 
розміщених осіб). 

А𝑁𝐹! =
𝑁𝐹!
НF"

 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 (кількість 
розміщених осіб). 

𝑁𝐷!  - кількість 
ночівель 
внутрішніх 
туристів у КЗР 
області/регіону 
України 

 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 (кількість 
ночівель). 

Головне 
управління 
статистики 
області 
 

Крок 1. Від показника даних форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі . – рядок 39 ( 
кількість ночівель) відняти показник 
даних форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 ( кількість 
ночівель). 
𝑁𝐷! = 𝑁! −	𝑁𝐹! 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 39 ( кількість 
ночівель). 

А𝑁𝐷! – середня 
кількість 
ночівель 
внутрішніх 
туристів у КЗР 
області/регіону 
України  
 

1. Розрахунковий показник 𝑁𝐷!  - 
кількість ночівель внутрішніх 
туристів у КЗР області/регіону 
України 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Від показника даних форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі  – рядок 39 
(кількість розміщених осіб) відняти 
показник даних форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі– рядок 41 (кількість 
розміщених осіб). 
Крок 3. Розрахунковий показник 𝑁𝐷!  - 
кількість ночівель внутрішніх туристів у 
КЗР області/регіону України поділити 
на результат, отриманий під час Крок 1. 

А𝑁𝐷! =
𝑁𝐷!
𝐷!

 

3. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 41 (кількість 
розміщених осіб). 

4. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі . – рядок 39 (кількість 
розміщених осіб). 

𝑁𝐻!*  - кількість 
ночівель у 
готелях і 
аналогічних 
закладах 
розміщування  
області/регіону 
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі ., подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України, де h=1 – готелі, h=2 – 
мотелі, h=3 – хостели, h=4 – 
кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – 
гуртожитки для приїжджих, h=7 - 
туристська база, гірський притулок, 
студентський літній табір, інші місця 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Вибрати дані форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі ., подані 
закладами відповідного типу 
області/регіону України, де h=1 – 
готелі, h=2 – мотелі, h=3 – хостели, h=4 
– кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – 
гуртожитки для приїжджих, h=7 - 
туристська база, гірський притулок, 
студентський літній табір, інші місця 
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формі 
державного 
статистичного 
спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт 
колективного 
засобу 
розміщування» 

для тимчасового розміщування - – 
рядок 39 ( кількість ночівель). 

 

для тимчасового розміщування - – 
рядок 39 ( кількість ночівель). 

А𝑁𝐻!*  - середня 
кількість 
ночівель у 
готелях і 
аналогічних 
закладах 
розміщування  
області/регіону 
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 
формі 
державного 
статистичного 
спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт 
колективного 
засобу 
розміщування» 
 

1. Показник 𝑁𝐻!*  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  
області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Вибрати дані форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі ., подані 
закладами відповідного типу 
області/регіону України, де h=1 – 
готелі, h=2 – мотелі, h=3 – хостели, h=4 
– кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – 
гуртожитки для приїжджих, h=7 - 
туристська база, гірський притулок, 
студентський літній табір, інші місця 
для тимчасового розміщування - – 
рядок 39 ( кількість розміщених осіб). 
Крок 2. Показник 𝑁𝐻!*  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  
області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» поділити на результат 
Крок 1.  

А𝑵𝑯𝒏
𝒉 = &-!#

-!#
  

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі ., подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України, де h=1 – готелі, h=2 – 
мотелі, h=3 – хостели, h=4 – 
кемпінги, h=5 – агроготелі, h=6 – 
гуртожитки для приїжджих, h=7 - 
туристська база, гірський притулок, 
студентський літній табір, інші місця 
для тимчасового розміщування - – 
рядок 39 ( кількість розміщених 
осіб). 

𝑁𝐶!*  - кількість 
ночівель у 
спеціалізованих 
закладах 
розміщування  
області/регіону 
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 
формі 
державного 
статистичного 
спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт 
колективного 
засобу 
розміщування» 

1. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі ., подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України,  де h=8 – санаторії, h=9 – 
дитячі санаторії, h=10 – пансіонати 
з лікуванням, h=11 – дитячі заклади 
оздоровлення щорічної дії, h=12 – 
санаторії-профілакторії, h=13 – 
бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня 
(включаючи дитячі), h=14 – 
будинок відпочинку, h=15 – 
пансіонат відпочинку, h=16 – база 
відпочинку, інший заклад 
відпочинку (крім турбаз), h=17 – 
оздоровчий заклад 1-2 денного 
перебування., 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Вибрати дані форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі ., подані 
закладами відповідного типу 
області/регіону України, де h=8 – 
санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 
– пансіонати з лікуванням, h=11 – 
дитячі заклади оздоровлення 
щорічної дії, h=12 – санаторії-
профілакторії, h=13 – бальнеологічна 
лікарня, грязелікарня, 
бальнеогрязелікарня (включаючи 
дитячі), h=14 – будинок відпочинку, 
h=15 – пансіонат відпочинку, h=16 – 
база відпочинку, інший заклад 
відпочинку (крім турбаз), h=17 – 
оздоровчий заклад 1-2 денного 
перебування.,- – рядок 39 ( кількість 
ночівель). 

А𝑁𝐶!*  - середня 
кількість 
ночівель у 
спеціалізованих 
засобах 
розміщування  
області/регіону 
України (за 
типом засобу), 

1. Показник 𝑁С!*  - кількість ночівель 
у готелях і аналогічних закладах 
розміщування  області/регіону 
України (за типом засобу), де h – 
тип засобу згідно номера рядка у 
формі державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу 
розміщування» 

Головне 
управління 
статистики 
області 

Крок 1. Вибрати дані форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» у 
регіональному розрізі ., подані 
закладами відповідного типу 
області/регіону України, де h=8 – 
санаторії, h=9 – дитячі санаторії, h=10 
– пансіонати з лікуванням, h=11 – 



 
 
 
 

 

Сторінка  27 з 50 
 
 
 
 
 

де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 
формі 
державного 
статистичного 
спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт 
колективного 
засобу 
розміщування» 
 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» у регіональному 
розрізі ., подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України, де h=8 – санаторії, h=9 – 
дитячі санаторії, h=10 – пансіонати 
з лікуванням, h=11 – дитячі заклади 
оздоровлення щорічної дії, h=12 – 
санаторії-профілакторії, h=13 – 
бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня 
(включаючи дитячі), h=14 – будинок 
відпочинку, h=15 – пансіонат 
відпочинку, h=16 – база відпочинку, 
інший заклад відпочинку (крім 
турбаз), h=16 – оздоровчий заклад 
1-2 денного перебування) - – рядок 
39 ( кількість розміщених осіб). 

дитячі заклади оздоровлення щорічної 
дії, h=12 – санаторії-профілакторії, h=13 
– бальнеологічна лікарня, 
грязелікарня, бальнеогрязелікарня 
(включаючи дитячі), h=14 – будинок 
відпочинку, h=15 – пансіонат 
відпочинку, h=16 – база відпочинку, 
інший заклад відпочинку (крім турбаз), 
h=16 – оздоровчий заклад 1-2 денного 
перебування- – рядок 39 ( кількість 
розміщених осіб). 
Крок 2. Показник 𝑁С!*  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  
області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» поділити на результат 
Крок 1.  

А𝑵𝑪𝒏𝒉 =
&.!#

.!#
  

N – загальна 
кількість 
ночівель у КЗР 
України 

1. Показник 𝑁! – загальна кількість ночівель у КЗР 
області/регіону України (згідно даних форми №1-КЗР) 
для кожної з областей/регіонів України 

 

Крок 1. Проста арифметична сума 
відповідних показників (скласти) 
областей/регіонів України. 
𝑁 = ∑𝑁!  

AN – середня 
кількість 
ночівель у КЗР 
України 
 

1. Показник N – загальна кількість ночівель у КЗР 
України (відкоригований) 

Крок 1. Показник N – загальна 
кількість ночівель у КЗР України 
поділити на розрахунковий показник 
VT - кількість туристів (багатоденних 
відвідувачів), які подорожували 
територією України: 

𝐴𝑁 =
N
VT 

2. Розрахунковий показник VT – кількість туристів 

AN – середня 
кількість 
ночівель у КЗР 
України 
(за даними 
форми №1-КЗР) 
 

1. Показник N – загальна кількість ночівель у КЗР 
України (за даними форми №1-КЗР) 

Крок 1. Показник N – загальна 
кількість ночівель у КЗР України 
поділити на кількість 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» для України в 
цілому – рядок 39 (кількість 
розміщених осіб) 

Державна 
служба 
статистики 
України 

осіб, розміщених у КЗР України  згідно 
даних форми №1-КЗР, рядок 39 
(кількість розміщених осіб): 

𝐴𝑁 =
N
Н 

𝑁𝐹  - кількість 
ночівель 
іноземців у КЗР 
України 

1. Показник 𝑁𝐹!  - кількість ночівель іноземців у КЗР 
області/регіону України для кожної з 
областей/регіонів України 

Крок 1. Проста арифметична сума 
відповідних показників (скласти) 
областей/регіонів України. 
NF= ∑𝑁𝐹! 

𝐴𝑁𝐹 – середня 
кількість 
ночівель 
іноземців у КЗР 
України  
 

1. Показник 𝑁𝐹  - кількість ночівель іноземців у КЗР 
України 

 

 Крок 1. Показник 𝑁𝐹  - кількість 
ночівель іноземців у КЗР України 
поділити на  кількість  

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» для України в 
цілому – рядок 41 (кількість 
розміщених осіб) 

Державна 
служба 
статистики 
України 

іноземців, розміщених у КЗР України  
згідно даних форми №1-КЗР, рядок 41 
(кількість розміщених осіб): 

𝐴𝑁𝐹 = /0
Н0

  

𝑁𝐷  - кількість 
ночівель 
внутрішніх 
туристів у КЗР 
України (згідно 
даних форми №1-
КЗР) 

1. Показник 𝑁𝐷!  - кількість ночівель внутрішніх 
туристів у КЗР області/регіону України для кожної з 
областей/регіонів України 

Крок 1. Проста арифметична сума 
відповідних показників (скласти) 
областей/регіонів України. 

𝑁𝐷 =C𝑁𝐷! 
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AND – середня 
кількість 
ночівель 
внутрішніх 
туристів у КЗР 
України  
 

1.Показник 𝑁𝐷  - кількість ночівель внутрішніх туристів 
у КЗР України (згідно даних форми №1-КЗР) 

Крок 1. Від показника даних форми 
державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» 
по Україні в цілому – рядок 39 ( 
кількість розміщених осіб) відняти 
показник даних форми державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» по Україні в цілому – 
рядок 41 ( кількість розміщених осіб). 
Крок 2. Показник 𝑁𝐷  - кількість 
ночівель внутрішніх туристів у КЗР 
України (згідно даних форми №1-КЗР) 
поділити на результат Крок 1.  

𝐴𝑁𝐷 = /1
Н1

  

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» для України в 
цілому – рядок 41 (кількість 
розміщених осіб) 

Державна 
служба 
статистики 
України 

 

3. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» для України в 
цілому – рядок 39 (кількість 
розміщених осіб) 

Державна 
служба 
статистики 
України 

𝑁𝐻+  - кількість 
ночівель у 
готелях і 
аналогічних 
закладах 
розміщування  
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 
формі № 1-КЗР 
«Звіт 
колективного 
засобу 
розміщування» 

1. Показник 𝑁𝐻!*  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  
області/регіону України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування»   для кожної з 
областей/регіонів України   

Державна 
служба 
статистики 
України 

Крок 1. Проста арифметична сума 
відповідних показників (скласти) 
областей/регіонів України. 

𝑁𝐻+ =Z𝑁𝐻𝑛
ℎ 

 

𝐴𝑁𝐻+  - 
середня 
кількість 
ночівель у 
готелях і 
аналогічних 
закладах 
розміщування  
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу згідно 
номера рядка у 
формі 
державного 
статистичного 
спостереження 
№ 1-КЗР «Звіт 
колективного 

1. Показник 𝑁𝐻+  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  України 
(за типом засобу), де h – тип 
засобу згідно номера рядка у 
формі № 1-КЗР «Звіт колективного 
засобу розміщування» 

Державна 
служба 
статистики 
України 

Крок 1. Показник 𝑁𝐻+  - кількість 
ночівель у готелях і аналогічних 
закладах розміщування  України (за 
типом засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» поділити на дані 
форми державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» 
по Україні в цілому, подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України, де h=1 – готелі, h=2 – мотелі, 
h=3 – хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – 
агроготелі, h=6 – гуртожитки для 
приїжджих, h=7 - туристська база, 
гірський притулок, студентський літній 
табір, інші місця для тимчасового 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» по Україні в цілому, 
подані закладами відповідного 
типу області/регіону України, де h=1 
– готелі, h=2 – мотелі, h=3 – 
хостели, h=4 – кемпінги, h=5 – 
агроготелі, h=6 – гуртожитки для 
приїжджих, h=7 - туристська база, 
гірський притулок, студентський 
літній табір, інші місця для 

Державна 
служба 
статистики 
України 
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засобу 
розміщування» 
 

тимчасового розміщування - – 
рядок 39 ( кількість розміщених 
осіб). 

розміщування - – рядок 39 ( кількість 
розміщених осіб). 

𝐴𝑁𝐻+ =
.6$

𝐻ℎ
   

𝑁𝐶+  - кількість 
ночівель у 
спеціалізованих 
закладах 
розміщування  
України (за 
типом засобу), 
де h – тип 
засобу  

1. Показник 𝑁𝐶!*  - кількість 
ночівель у спеціалізованих 
закладах розміщування  
області/регіону України (за типом 
засобу) 
 

Державна 
служба 
статистики 
України 

Крок 1. Проста арифметична сума 
відповідних показників (скласти) 
областей/регіонів України. 

𝑁𝐶+ =Z𝑁𝐶𝑛
ℎ 

 

𝐴𝑁𝐶+  - 
середня 
кількість 
ночівель у 
спеціалізованих 
засобах 
розміщування  
України (за 
типом засобу) 
 
 

1. Показник 𝑁𝐶#   - кількість ночівель у 
спеціалізованих закладах розміщування  України (за 
типом засобу), де h – тип засобу згідно номера рядка 
у формі державного статистичного спостереження № 
1-КЗР «Звіт колективного засобу розміщування» 
 

Крок 1. Показник 𝑁𝐶+   - кількість 
ночівель у спеціалізованих закладах 
розміщування  України (за типом 
засобу), де h – тип засобу згідно 
номера рядка у формі державного 
статистичного спостереження № 1-КЗР 
«Звіт колективного засобу 
розміщування» поділити на дані 
форми державного статистичного 
спостереження № 1-КЗР «Звіт 
колективного засобу розміщування» 
по Україні в цілому, подані закладами 
відповідного типу області/регіону 
України - – рядок 39 ( кількість 
розміщених осіб). 

𝐴𝑁𝐶𝒉 =
𝑁𝐶+

𝐶+  

 

2. Дані форми державного 
статистичного спостереження № 1-
КЗР «Звіт колективного засобу 
розміщування» по Україні в цілому, 
подані закладами відповідного 
типу області/регіону України, - – 
рядок 39 ( кількість розміщених 
осіб). 

Державна 
служба 
статистики 
України 

 
 

4.3. Складання таблиць «Витрати відвідувачів» і «Середні витрати 
відвідувачів» 
 
Витрати відвідувачів являють собою суму грошових коштів, витрачених на придбання товарів і 
послуг для споживання, а також виробів, що володіють певною цінністю, для особистого 
використання або використання в якості подарунку при підготовці і в ході туристичних поїздок. 
Вони включають витрати самих відвідувачів, а також витрати, оплачені або відшкодовані 
іншими особами. 
 
Витрати на туризм включають придбання для цілей поїздки до поїздки і протягом поїздки. 
Якщо витрати на туризм відбуваються до поїздки, то витрати на туризм включають тільки 
покупку послуг, пов'язаних з самою поїздкою (наприклад, імунізація, паспортні послуги, 
медичний огляд, послуги туристичного агентства і т. ін.), товари невеликої питомої вартості 
(спеціальний одяг, медикаменти і т. ін., які будуть використані під час поїздки) або придбані під 
час поїздки для передачі будь кому (подарунки і т. ін.) і споживчі одноцільові товари тривалого 
користування.  
 
Метою складання таблиць є визначення витрат на одного відвідувача та відокремлення частки 
витрат на окремі товари/послуги у структурі витрат. Визначення цих часток дозволить 
екстраполювати результат на потік у цілому та побудувати СРТ.  
Збір даних здійснюється шляхом спеціальних досліджень, організованих РТО (див. п. 4.1 та 
Додатки А та Б).  
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Рекомендовані методи проведення досліджень:  
ü спеціальні обстеження на території дестинації з використанням інструментарію -анкети, 

в якому поставлені питання з проханням визначити в абсолютних цифрах загальні 
витрати на подорож, витрати на окремі послуги/товари із зазначенням кількості ночей, 
проведених у дестинації (див. п.4.1 та Додатки А та Б); 

ü на основі даних міжнародних платіжних систем (за запитом);  
ü на основі даних ресурсу-агрегатора типу numbeo. 

За результатами опитування формується середнє арифметичне значення витрат для всіх 
відвідувачів у цілому, а також окремо для в’їзних і внутрішніх відвідувачів.  
 

Таким чином, статистика витрат будується на таких показниках:  
 

Показник  𝐀𝐄𝐧 – середні витрати відвідувачів області5 у місці надання туристичних послуг на 
території області/регіону 
Розраховується як середнє арифметичне значень витрат кожного з опитаних відвідувачів 
області/регіону (туристів і екскурсантів), який взяв участь у опитуванні.  
З метою отримання частки кожної туристичної послуги або товару у структурі витрат показник 
AE! розбивається за статтями витрат відвідувача згідно класифікації туристичних продуктів 
(МРСТ-2008) та Методологічних положень із складання допоміжного (сателітного) рахунку 
туризму в Україні (2017 р):  

1. Типові туристичні продукти 
1.1. Послуги з тимчасового розміщування 
1.2. Послуги підприємств громадського харчування.  
1.3. Послуги транспорту з перевезення пасажирів: 
1.4. Послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги бронювання 

та пов'язані з цим послуги. 
1.5. Послуги в галузі культури. 
1.6. Послуги у сфері спорту та послуги з організування відпочинку та розваг. 
1.7 Типові туристичні товари для конкретного регіону/країни (спеціально 
визначаються кожним РТО). 
1.8  Типові туристичні послуги для конкретного регіону/країни (спеціально 

визначаються кожним РТО) 
2. Супутні продукти. 

 
Показник  𝐆𝐄𝐧 – валові витрати відвідувачів області у місці надання туристичних послуг на 
території області/регіону 
 
Розраховується як добуток середнього арифметичного витрат одного відвідувача і кількості 
відвідувачів області: 
𝐺𝐸# =	𝐴𝐸# ∗ 𝑉# .    (4.31) 
Показник  GE! також розбивається за видами туристичних продуктів для отримання даних 
щодо структури валових витрат відвідувачів. 
 
Показник  𝐀𝐄𝐅𝐧 – середні витрати в’їзних відвідувачів (іноземців) у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
 
 

 
5 До відвідувачів області у тому числі відносять резиденти області, які подорожують з 
туристичною метою 
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Розраховується як середнє арифметичне значень витрат кожного з опитаних в’їзних 
(іноземних) відвідувачів області/регіону, який взяв участь у опитуванні. Показник  AEF! 
розбивається за статтями витрат відвідувача (див. вище) з метою отримання частки кожної 
статті у структурі витрат. 
 
Показник 𝐆𝐄𝐅𝐧 – валові витрати в’їзних відвідувачів (іноземців) у місці надання туристичних 
послуг на території області/регіону 
Розраховується як добуток середнього арифметичного витрат одного іноземного відвідувача і 
кількості в’їзних відвідувачів області:  
𝐺𝐸𝐹# =	𝐴𝐸𝐹# ∗ 𝑉𝐹#    (4.32) 
 
Показник  𝐀𝐄𝐃𝐧 – середні витрати відвідувачів області резидентів України у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
Розраховується як середнє арифметичне значень витрат кожного з опитаних відвідувачів 
області-громадян України, який взяв участь у опитуванні. Показник  AED! розбивається за 
статтями витрат відвідувача (див. вище) з метою отримання частки кожної статті у структурі 
витрат. 
 
Показник 𝐆𝐄𝐃𝐧 – валові витрати внутрішніх відвідувачів області-резидентів України у місці 
надання туристичних послуг на території області/регіону 
Розраховується як добуток середнього арифметичного витрат одного відвідувача-резидента 
України і кількості відвідувачів області, що є резидентами України: 
𝐺𝐸𝐷# =	𝐴𝐸𝐷# ∗ 𝑉𝐷#   (4.32) 
 
Отримані абсолютні значення суми витрат розподіляється за туристичними продуктами, 
відповідно до структури витрат, отриманої на підставі даних спеціального організованих 
обстежень –  вибіркових опитувань відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо 
визначення обсягу витрат на території області/регіону Україні, що містять питання про витрати 
відвідувачів на окремі туристичні продукти упродовж перебування на території області/регіону 
Україні. 
 
Таким чином забезпечується отримання показників:  
Показник витрат на проживання відвідувачів у місці надання туристичних послуг на 
території області/регіону 
Показник витрат на послуги підприємств громадського харчування відвідувачів області у 
місці надання туристичних послуг на території області/регіону 
Показник витрат на транспорт  відвідувачів області у місці надання туристичних послуг на 
території області/регіону 
Показник витрат на послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги 
бронювання та пов'язані з цим послуги відвідувачів області у місці надання туристичних 
послуг на території області/регіону 
Показник витрат на послуги в галузі культури відвідувачів області у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
Показник витрат на спортивні та рекреаційні послуги відвідувачів області у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
Показник витрат на типові туристичні товари відвідувачів області у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
Показник витрат на типові туристичні послуги відвідувачів області у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
Показник витрат на інші споживчі продукти відвідувачів області у місці надання 
туристичних послуг на території області/регіону 
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Кожен визначений показник витрат представляється у розрізі річної динаміки. За кожним з 
показників формується рейтинг області/регіону України. 

 

Показник відхилення від середнього значення по Україні 
Для середніх показників 𝐀𝐄𝐧, 𝐀𝐄𝐅𝐧 , 𝐀𝐄𝐃𝐧,			що визначають обсяг витрат по областях/регіонах 
України, а також для середніх показників витрат відвідувачів на туристичні продукти, 
пропонується визначати абсолютне відхилення від аналогічного показника середнього обсягу 
витрат відвідувачів по Україні в цілому. 	
Знак «+» або «-»  біля значення відхилення означає, на скільки значення регіону більше або 
менше середньо національного значення. 
 
 

Таблиця 4.3. Пояснення для РТО 
 

Показник 
Джерельна база Алгоритм 

Дані, необхідні для обрахунку Джерело  

1 2 3 4 
𝐴𝐸! – середні 
витрати відвідувачів 
області у місці 
надання 
туристичних послуг 
на території області 

1. Дані щодо обсягу витрат 
відвідувачів упродовж всього 
періоду перебування на 
території дестинації, отримані 
під час спеціальних вибіркових 
опитувань туристів.  

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як середнє 
арифметичне значень витрат кожного 
з опитаних відвідувачів 
області/регіону, який взяв участь у 
опитуванні.  
Крок 2. Показник  AE" розбивається за 
статтями витрат відвідувача (див. 
вище класифікацію) з метою 
отримання частки кожної статті у 
структурі витрат. 

2. Дані щодо часток витрат за 
окремими видами туристичних 
продуктів (див. класифікацію) 

𝐺𝐸! – валові 
витрати відвідувачів 
області у місці 
надання 
туристичних послуг 

1. Показник AE" – середні 
витрати відвідувачів області у 
місці надання туристичних 
послуг  

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як добуток 
середнього арифметичного витрат 
одного відвідувача і кількості 
відвідувачів області: 

𝐺𝐸! = 	𝐴𝐸! ∗ 𝑉! . 
 

2. Показник  𝑉!  - загальна 
кількість відвідувачів, які 
відвідали область/регіон 
України n 

Попередні 
підрахунки 
(див. табл. 4.1) 

𝐴𝐸𝐹! – середні 
витрати в’їзних 
відвідувачів 
(іноземців) у місці 
надання 
туристичних послуг   
 

1. Дані щодо обсягу витрат 
відвідувачів - іноземців 
упродовж всього періоду 
перебування на території 
дестинації, отримані під час 
спеціальних вибіркових 
опитувань туристів.  

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як середнє 
арифметичне значень витрат кожного 
з опитаних нерезидентів-іноземців 
дестинації області/регіону, який взяв 
участь у опитуванні.  
Крок 2. Показник  AEF" розбивається 
за статтями витрат відвідувача (див. 
вище) з метою отримання частки 
кожної статті у структурі витрат. 
.  

2. Дані щодо часток витрат 
іноземців за окремими статтями 
-  проживання, харчування, 
транспорт (за видами 
туристичного продукту), 
отримані під час спеціальних 
вибіркових опитувань туристів. 

𝐺𝐸𝐹! – валові 
витрати в’їзних 
відвідувачів 
(іноземців) у місці 
надання 
туристичних послуг 

1. Показник 𝐴𝐸𝐹! – середні 
витрати іноземців у місці 
надання туристичних послуг   

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як добуток 
середнього арифметичного витрат 
одного в’їзного відвідувача і кількості 
в’їзних відвідувачів області:  

𝐺𝐸𝐹! = 	𝐴𝐸𝐹! ∗ 𝑉𝐹! 2. Показник 𝑉𝐹!  - загальна 
кількість в’їзних відвідувачів, які 
відвідали область/регіон n 

Попередні 
підрахунки 
(див. табл. 4.1) 
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𝐴𝐸𝐷! – середні 
витрати внутрішніх 
відвідувачів області 
у місці надання 
туристичних послуг  
 

1. Дані щодо обсягу витрат 
внутрішніх відвідувачів області у 
місці надання туристичних 
послуг упродовж всього періоду 
перебування на території 
дестинації, отримані під час 
спеціальних вибіркових 
опитувань туристів.  

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як середнє 
арифметичне значень витрат кожного 
з опитаних внутрішніх відвідувачів 
області у місці надання туристичних 
послуг, який взяв участь у опитуванні.  
Крок 2. Показник  AED" розбивається 
за статтями витрат відвідувача (за 
видами туристичного продукту) з 
метою отримання частки кожної 
статті у структурі витрат. 

2. Дані щодо часток витрат – 
нерезидентів дестинації області, 
громадян України за окремими 
видами туристичного продукту , 
отримані під час спеціальних 
вибіркових опитувань туристів. 

𝐺𝐸𝐷! – валові 
витрати внутрішніх 
відвідувачів області 
у місці надання 
туристичних послуг 

1. Показник 𝐴𝐸𝐷! – середні 
витрати внутрішніх відвідувачів 
області у місці надання 
туристичних послуг 

Дані 
вибіркового 
опитування 
РТО 

Крок 1. Розраховується як добуток 
середнього арифметичного витрат 
одного внутрішнього відвідувача і 
кількості внутрішніх відвідувачів 
області: 

𝐺𝐸𝐷! = 	𝐴𝐸𝐷! ∗ 𝑉𝐷! 
2. Показник 𝑉𝐷!  - загальна 
кількість внутрішніх відвідувачів, 
які відвідали область/регіон n 

Попередні 
підрахунки 
(див. табл. 4.1) 

 
 

Розділ 5. Методологічні положення із складання 
допоміжного (сателітного) рахунку туризму6 
 
 
У 2017 р. Наказом Державної служби статистики України № 359 в нашій країні було прийнято 
Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні [5]. 
Апробація цих положень відбулась на даних 2015 року, коли в країні востаннє відбулось 
державне статистичне спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах 
пропуску через державний кордон. Після цього побудова допоміжного (сателітного) рахунку 
туризму була неможлива із-за відсутності необхідних даних щодо структури витрат відвідувачів, 
які є основою для таблиць СРТ.  
 
Між тим, від визначення внеску туризм у валовий внутрішній та валовий регіональний продукт 
часто залежать принципові рішення щодо фінансування галузі в цілому та її окремих проектів, 
отже – існує гостра необхідність у побудові СРТ не тільки на національному, а й на регіональних 
рівнях.  
 
Внесення до Методологічних положень із складання допоміжного (сателітного) рахунку 
туризму в Україні певних змін і доповнень у частині джерел і процедур отримання даних щодо 
витрат відвідувачів, застосування для отримання цих даних результатів спеціально 
організованих регіональними туристичними організаціями вибіркових опитувань, даних 
міжнародних платіжних систем, а також уточнення джерел і процедур для уповноважених 
органів на рівні областей/регіонів України, сприятиме заповненню інформаційного вакууму 
навколо ролі туризму в соціально-економічному житті держави. 
 
 
 

 
6 Розділ являє собою адаптацію Методологічних положень із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в 
України/ Наказ Державної служби статистики України 29.12.2017 р. № 359 [5] 
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Таблиці, що утворюють СРТ, являють собою наочне представлення процесу узгодження 
найбільш важливої економічної інформації, пов'язаної з туризмом, і сприяють проведенню 
міжнародних зіставлень внеску туризму в розвиток і зростання національної та регіональних 
економік. Це – зведені таблиці, призначені для забезпечення співставності між країнами. У 
них відвідувачі поділені на дві категорії (туристи та екскурсанти), а продукти і види діяльності 
представлені в агрегованих категоріях.  
 
Згідно Рекомендованої методологічної основи UN WTO за 2008 р. (МРСТ-2008) , сателітний 
рахунок туризму складається з 10 таблиць. Перші шість таблиць містять дані, що 
характеризують у грошовій формі пропозицію і споживання, що відносяться до туризму.  В 
інших чотирьох таблицях відображаються інші економічні та немонетарні показники. 
 
Таблиця 1. Споживання, яке відноситься до в'їзного туризму, по продуктах і категоріях 
відвідувачів. 
 
Таблиця 2. Споживання, яке відноситься до внутрішнього туризму, по продуктах і спеціально 
відібраних групах відвідувачів - резидентів (витрати відвідувачів на кінцеве споживання в 
грошовій формі). 
 
Таблиця 3. Споживання, яке відноситься до виїзного туризму, по продуктах і категоріях 
відвідувачів, (витрати відвідувачів на кінцеве споживання в грошовій формі)  (чиста вартісна 
оцінка). 
 
Таблиця 4. Споживання, яке відноситься до туризму усередині країни, по продуктах і видах 
туризму. 
 
Таблиця 5. Рахунок виробництва в секторі туризму. 
 
Таблиця 6. Внутрішні пропозиція й споживання, які відносяться до туризму усередині країни, 
по продуктах. 
 
Таблиця 7. Зайнятість у секторі туризму. 
 
Таблиця 8. Валове нагромадження основного капіталу в секторі туризму. 
 
Таблиця 9. Колективне туристичне споживання по функціях (продуктах) і рівнях органів 
державного управління. 
 
Таблиця 10. Немонетарні показники:  кількість поїздок і кількість проведених ночей, по видах 
туризму та категоріях відвідувачів. 
 
Для формування таблиць ДРТ розроблена класифікація типових для туризму продуктів, що 
відображена в СРТ:  
A. Споживчі продукти 

A.1. Типові туристичні продукти 
1. Послуги з розміщення відвідувачів 

1.a. Послуги з розміщення відвідувачів, крім 1.b 
1.b. Послуги з розміщення, пов'язані з усіма формами власності щодо 

будинків для відпочинку 
2. Послуги підприємств громадського харчування 
3. Послуги залізничного пасажирського транспорту 
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4. Послуги дорожнього пасажирського транспорту 
5. Послуги водного пасажирського транспорту 
6. Послуги повітряного пасажирського транспорту 
7. Здача в оренду транспортного обладнання 
8. Туристичні агентства та інші послуги з бронювання 
9. Послуги в культурній галузі 
10. Спортивні та рекреаційні послуги 
11. Характерні для конкретної країни типові туристські товари 

11.1Продукти харчування й напої 
11.2 Предмети одягу та взуття 
11.3 Текстильні товари (килими, пледи і т.п.) 
11.4 Пальне і бензин 
11.5 Інші витрати (медикаменти, товари, сувеніри тощо) 

12. Характерні для конкретної країни типові туристичні послуги 
A.2. Суміжні туристські продукти 
A.3. Супутні туристичні товари, що не є туристичними 

B.1. Вироби, які мають певну цінність (картини, предмети мистецтва, коштовності і т.п.) 
B.2. Інші продукти, які не пов'язані зі споживанням 
 
У зв’язку з тим, що кожна країна використовує власні класифікації видів економічної діяльності 
та видів зовнішньоекономічних послуг, заповнення таблиць вимагає гармонізації класифікацій. 
Для класифікації видів економічної діяльності використовується Міжнародна стандартна 
галузева класифікація всіх видів економічної діяльності, четвертий переглянутий варіант 
(МСОК-4) - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 (ISIC, 
Rev.4) і її європейський варіант NACE Rev. В Україні використовується Класифікація видів 
економічної діяльності 2010 року (далі – КВЕД-2010) та Класифікація видів 
зовнішньоекономічних послуг  2012 року (КЗЕП - 2012).  
 
Типовими видами діяльності в туризмі є види діяльності, пов'язані в основному з виробництвом 
типових туристичних продуктів. Типові види діяльності в туризмі матимуть відношення до обох 
підкатегорій типових туристичних продуктів (A.1.i і A.1.ii). Туристичні споживчі продукти і види 
діяльності згруповані в 12 узгоджених категорій, які слід використовувати в таблицях ДРТ. 
Категорії від 1 до 10 являють собою основу для міжнародного зіставлення видів діяльності (з 
використанням класів КВЕД-2019) і продуктів (на підставі підкласів Статистичної класифікації 
продукції (далі - СКП). Переліки продуктів і їх відповідність видам економічної діяльності згідно 
КВЕД-2010 представлені у Таблиці 5.1. 
 
 

Таблиця 5.1. Перелік категорій типових туристичних споживчих продуктів и 
типових для туризму видів економічної діяльності 
 
Продукти Види економічної діяльності 
1. Послуги з розміщення відвідувачів Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання 
Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових 
автофургонів і причепів 
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна 

2. Послуги з надання харчування і напоїв Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 
Постачання інших готових страв 
Обслуговування напоями 
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3. Послуги залізничного пасажирського 
транспорту 

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 

4. Послуги пасажирського дорожнього 
транспорту 

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 
Надання послуг таксі 

5. Послуги водного пасажирського 
транспорту 

Пасажирський морський транспорт 
Пасажирський річковий транспорт 

6. Послуги повітряного пасажирського 
транспорту 

Пасажирський авіаційний транспорт 

7. Послуги з оренди транспортного 
обладнання 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 

8. Послуги туристичних агентств і інші 
послуги з бронювання 

Діяльність туристичних агентств 
Діяльність туроператорів 
Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 

9. Послуги в сфері культури Індивідуальна мистецька діяльність 
 Функціювання театральних і концертних залів 
 Функціювання музеїв 
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та 
інших пам'яток культури 

10. Спортивні та рекреаційні послуги Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників  
Прокат товарів для спорту та відпочинку 
Організування азартних ігор 
Функціювання спортивних споруд 
Діяльність фітнес-центрів 
Інша діяльність у сфері спорту 
Функціювання атракціонів і тематичних парків 
Організування інших видів відпочинку та розваг 

 
Решта дві категорії відображають особливості окремих країн/регіонів - категорія 11 охоплює 
типові туристські товари як «продукти» і відповідні види роздрібної торгівлі як «види 
діяльності», а категорія 12 відноситься відповідно до характерних для конкретної 
країни/регіону типових туристичних послуг та інших, типових для туризму видах діяльності , 
характерних для конкретної країни/регіону. У Додатку Г запропоновано Класифікацію видів 
туристичної діяльності, яка є таблицею відповідності між 10 категоріями характерних для 
туризму видів діяльності та кодів КВЕД-2019. 
 
Сектор туризму представляє собою сукупність закладів, основним видом діяльності яких є 
здійснення типової для туризму діяльності. В рамках статистики, що відображає пропозицію, 
організації класифікуються відповідно до їх основного виду діяльності, яка визначається з 
урахуванням діяльності, що створює найбільшу додану вартість. 
 
Для зіставлення типових туристичних продуктів і видів зовнішньоекономічних послуг 
застосовується класифікація КЗЕП-2012, а у таблиці 5.2 представлено їх зіставлення. 
 
 

Таблиця 5.2. Перелік категорій типових туристичних споживчих продуктів и 
типових для туризму видів зовнішньоекономічних послуг 
 
Продукти Види зовнішньоекономічних послуг 
1. Послуги з розміщення 
відвідувачів 

Послуги, пов'язані з проживанням під час відрядження» 
Послуги, пов'язані з проживанням під час навчання» 
Послуги, пов'язані з проживанням під час оздоровлення» 
Послуги, пов'язані з проживанням туристів або відпочиваючих 
Послуги, пов'язані з проживанням під час особистої подорожі 
Послуги з надання в оренду власного нерухомого майна 

2. Послуги з надання харчування і 
напоїв 

Послуги, пов'язані з харчуванням під час відрядження 
Послуги, пов'язані з харчуванням під час ділової подорожі 
Послуги, пов'язані з харчуванням під час навчання 



 
 
 
 

 

Сторінка  37 з 50 
 
 
 
 
 

Послуги, пов'язані з харчуванням під час оздоровлення 
Послуги, пов'язані з харчуванням туристів або відпочиваючих 
Послуги, пов'язані з харчуванням під час особистої подорожі 

3. Послуги залізничного 
пасажирського транспорту 

Послуги пасажирського залізничного транспорту 
Послуги, пов'язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктури 

4. Послуги пасажирського 
дорожнього транспорту 

Послуги пасажирського автомобільного транспорту 

5. Послуги водного пасажирського 
транспорту 

Послуги пасажирського морського транспорту 
Послуги агентування та фрахтування морського флоту 
Послуги пасажирського водного транспорту 
 Послуги агентування та фрахтування річкового флоту 

6. Послуги повітряного 
пасажирського транспорту 

Послуги пасажирського повітряного транспорту 
Послуги агентування та фрахтування повітряного флоту» 

7. Послуги з оренди транспортного 
обладнання 

Послуги з надання в оренду автомобілів» 

8. Послуги туристичних агентств і 
інші послуги з бронювання 

Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час 
відрядження 
Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним 
робітникам та працівникам прикордонних регіонів 
Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож 
Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож 
Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної 
поїздки 
Туристичні послуги» 

9. Послуги в сфері культури Послуги конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок 
Аудіовізуальні послуги 
Послуги з освіти 
Послуги гідів та екскурсоводів» 

10. Спортивні та рекреаційні 
послуги 

Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я 
Рекреаційні послуги 

12. Характерні для туризму 
послуги, що визначаються країною 

Послуги зі страхування вантажів та багажу 
Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту 
Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту 
Інші послуги з прямого страхування 
Фінансові послуги, сплачені напряму 
Послуги мережі загального користування 
Послуги операторів мобільного зв’язку 
Послуги з надання в оренду та прокат інших предметів власного користування 
Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею пальним 
Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами 
Інші персональні послуги 
Місцеві транспортні послуги в період відрядження 
Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам 
Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі 
Місцеві транспортні послуги під час навчання», «Місцеві транспортні послуги 
під час оздоровлення 
Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі 
Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі 
Послуги посольств та консульств» 

 
У зв'язку з тим, що заклади можуть займатися вторинними видами діяльності, в рамках видів 
діяльності туризму здійснюється виробництво не тільки типових туристичних продуктів, а також 
виробництво продуктів, що не відносяться до категорії типової туристської продукції. Тому в 
деяких таблицях необхідно застосовувати процедури виокремлення частки виробництва 
типових туристичних продуктів.  
У рамках цих Методологічних положень пропонується складання таблиць 1-7 та 10 сателітного 
рахунку туризму як таких, що мають найкраще інформаційне забезпечення та найвищу 
важливість для сфери туризму.  
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Розроблені відповідно до рекомендацій МРСТ-2008 макети таблиць 1, 2, 4, 5, 6, 7 СРТ України 
наведені в додатку Ж.  
 

5.1. Складання таблиці «Споживання, що відноситься до в'їзного 
туризму, по продуктах і категоріях відвідувачів» 
 
Визначення загального обсягу туристського споживання, що відноситься до в'їзного туризму, 
здійснюється на національному рівні на основі даних платіжного балансу про експорт послуг за 
статтями "Подорожі", «Транспортні послуги» (сума за статтями «Послуги пасажирського 
залізничного транспорту», «Послуги пасажирського автомобільного транспорту», «Місцеві 
транспортні послуги в період відрядження», «Місцеві транспортні послуги під час ділової 
подорожі», «Місцеві транспортні послуги під час навчання», «Місцеві транспортні послуги під 
час оздоровлення», «Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі», 
«Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі»; «Послуги пасажирського морського 
транспорту», «Послуги пасажирського водного транспорту», «Послуги пасажирського 
повітряного транспорту»), «Послуги із страхування» (сума за статтями «Послуги зі страхування 
вантажів та багажу», «Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту», 
«Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту»); «Послуги, пов’язані 
з фінансовою діяльністю» («Фінансові послуги, сплачені напряму»); «Послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги» («Послуги мережі загального 
користування» та «Послуги операторів мобільного зв’язку»); «Ділові послуги» («Послуги 
конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок», «Послуги з надання в оренду 
власного нерухомого майна», «Послуги з надання в оренду автомобілів», «Послуги з надання в 
оренду та прокат інших предметів власного користування», «Послуги, пов’язані з роздрібною 
торгівлею пальним», «Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами»); 
«Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги» (сума за статтями  
«Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги», «Послуги з освіти», «Послуги гідів та 
екскурсоводів», «Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я», 
«Рекреаційні послуги»); «Державні та урядові послуги» («Послуги посольств та консульств») 7, а 
на регіональному рівні – на основі даних щодо структури зовнішньої торгівлі послугами (за 
аналогічними видами). Для цього проводиться курсове переведення даних від доларів США до 
гривні за офіційним курсом валют Національного банку (середньорічний). Далі сума за 
вказаними статтями розподіляється по туристичних продуктах.  
 
Якщо надання даних за статтями неможливе, сума за статтею "Подорожі" розподіляється по 
туристичних продуктах відповідно до структури витрат відвідувачів – нерезидентів України, 
отриманої на підставі даних вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних 
відвідувачів) щодо визначення обсягу туристських витрат в Україні та за кордоном (за видами, 
див. п.4.3 цієї методики). 
 
Для визначення туристських витрат відвідувачів-нерезидентів України на послуги транспорту 
по продуктах "Послуги залізничного пасажирського транспорту", "Послуги автомобільного 
пасажирського транспорту", "Послуги водного пасажирського транспорту", "Послуги 
повітряного пасажирського транспорту" використовуються дані платіжного балансу/ структури 
зовнішньоекономічної торгівлі послугами за видами про експорт послуг за статтею 
"Транспортні послуги. Послуги пасажирського транспорту" за відповідними видами 
пасажирського транспорту: послуги залізничного пасажирського транспорту, послуги 

 
7 Детальніше див. Додаток Д 
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автомобільного пасажирського транспорту, послуги водного пасажирського транспорту, 
послуги повітряного пасажирського транспорту.  
 
Крім того, в туристських витратах за видами пасажирського транспорту враховуються витрати 
відвідувачів-нерезидентів України на місцеві транспортні послуги (міський громадський 
транспорт, таксі та інше). Для цього дані платіжного балансу/ структури зовнішньоекономічної 
торгівлі послугами за видами про експорт послуг за статтею "Транспортні послуги. Послуги 
пасажирського транспорту" за видами пасажирського транспорту збільшуються на суму витрат 
відвідувачів-нерезидентів на місцеві транспортні послуги, отриману на підставі даних 
одноразового вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) (див. 
п.4.3). 
 
Отримані загальні суми по туристичних продуктах розподіляються за категоріями туристів: 
одноденні відвідувачі й туристи. Для цього на національному рівні використовуються агреговані 
дані часток витрат в’їзних відвідувачів 𝐺𝐸𝐹  та внутрішніх відвідувачів 𝐺𝐸𝐷 у валових витратах 
відвідувачів 𝐺𝐸 на території України, а на регіональному – показники часток витрат в’їзних 
відвідувачів 𝐺𝐸𝐹#  та внутрішніх відвідувачів 𝐺𝐸𝐷# у валових витратах відвідувачів 𝐺𝐸# на 
території області/регіону, отримані в ході спеціальних вибіркових опитувань відвідувачів 
(методика отримання даних наведена у п. 4.1).  
 
Варто зауважити, що у випадку, коли отримання даних за видами послуг КЗЕП неможливо,  дані 
статті «Подорожі» платіжного балансу/структури зовнішньоекономічної торгівлі послугами за 
видами мають бути скориговані: 

шляхом зменшення на суму споживчих витрат: 
- тимчасових (сезонних) працівників-нерезидентів України; 
- іноземного обслуговуючого персоналу транспортних засобів (екіпажів / команд) 
на території України; 
- в’їзних студентів, які перебувають понад рік на території України з метою 
навчання (довгострокове навчання); 
шляхом збільшення на суму: 
- даних платіжного балансу про експорт послуг за статтею "Транспортні послуги. 
Послуги пасажирського транспорту"; 

- оплати відвідувачами-нерезидентами України консульських зборів
8
;  

- оформлення відвідувачами-нерезидентами України страховок від нещасних 
випадків і захворювань на час поїздки до України (страхування та перестрахування 
нерезидентів, в тому числі – медичне страхування, страхування від нещасних випадків, 
авіаційне страхування, страхування вантажів та багажу, страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів). 

 
Для визначення туристських витрат відвідувачів-нерезидентів України за продуктом 
"Туристичні агентства та інші послуги з бронювання", окрім даних платіжного 
балансу/структури зовнішньоекономічної торгівлі послугами  використовується дохід від 
надання туристичних послуг з в'їзного туризму закладів, що здійснюють туристичну діяльність. 
При цьому послуги, що надаються туроператорами, відображаються в "чистому" вираженні, 
тобто із загальної вартості туристичних послуг з в'їзного туризму (вартість туристичних путівок, 
реалізованих іноземцям для подорожі в межах України) виключаються витрати туроператорів 
на послуги сторонніх організацій з розміщення, харчування та транспорту, вироблені 
туроператором при формуванні туру для нерезидентів, визначені на підставі даних державного 
статистичного спостереження "Туристична діяльність".  

 
8 За даними Департаменту консульської служби Міністерства  закордонних справ України. 
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Туристські витрати відвідувачів-нерезидентів України по продуктах "Послуги із забезпечення 
стравами та напоями", "Послуги здачі в оренду транспортних засобів", "Послуги в сфері 
культури", "Спортивні та рекреаційні послуги", "Типові туристичні товари", "Інші туристичні 
продукти" визначаються шляхом дезагрегації загального обсягу туристського споживання, що 
відноситься до в'їзного туризму в Україні, з відповідних видів продуктів. 
 
Для цього різниця між загальним обсягом туристського споживання, що відноситься до в'їзного 
туризму, і сумою туристських витрат по продуктах "Послуги з розміщення відвідувачів", "Послуги 
залізничного пасажирського транспорту", "Послуги автомобільного пасажирського транспорту", 
"Послуги водного пасажирського транспорту", "Послуги повітряного пасажирського 
транспорту", "Послуги туристичних агентств та інші послуги з бронювання" розподіляється за 
складовими відповідно до структури туристських витрат відвідувачів-нерезидентів України, 
отриманих на підставі спеціальних обстежень (див. п.4.3). 
 
Туристські витрати на медичні та страхові послуги, моторне паливо, придбання продуктів 
харчування, алкогольних напоїв і пива, тютюнових виробів відображаються в продукті "Інші 
туристичні продукти". 
 
 

5.2. Складання таблиці  «Витрати, пов'язані з внутрішнім 
туризмом, по продуктах, категоріях відвідувачів і видах туризму». 
 
 

5.2.1. На обласному/регіональному рівні. 
 
У таблицю, яка складається для області/регіону України, включаються дані щодо туристських 
витрат відвідувачів-резидентів України, на здійснення внутрішніх туристичних поїздок 
територією відповідного регіону/області, а також частина витрат на виїзні або внутрішні 
туристичні поїздки, але не в межах аналізованого області/регіону, здійснені усередині країни 
перед від'їздом. Для цього проводиться додаткова розбивка за видами поїздок (внутрішні та 
виїзні) відносно регіону/області, що аналізується.  
 
Витрати, пов'язані з внутрішнім туризмом всередині аналізованого регіону, включають не тільки 
витрати відвідувачів на поїздки всередині цього регіону, але також витрати в рамках 
відповідного регіону тих його мешканців, які здійснюють поїздки за межі місця постійного 
проживання, до їх від'їзду в інші регіони або країни. Це два різні види відвідувачів, тому 
відповідні рівні та склад споживання представлені окремо. 
 
Основою таблиці в частині визначення витрат внутрішніх туристів є дані щодо валового обсягу 
витрат внутрішніх туристів, отримані за результатами  спеціально організованих обстежень 
(методика наведена в п.4.3, показники GE!, GEF!, GED!) або гуртуються на даних міжнародних 
платіжних систем для області/регіону (у розбивці за видами послуг). 
 
Отримане значення суми туристських витрат розподіляється за туристичними продуктами, 
відповідно до структури витрат внутрішніх туристів, отриманої на підставі даних одноразового 
вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення 
обсягу туристичних витрат, що містять питання про витрати відвідувачів-резидентів України на 
основні туристичні продукти як під час внутрішніх туристичних поїздок, так і пов'язаних з 
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виїзними туристичними поїздками. Як альтернатива – дані можуть бути отримані від 
міжнародних платіжних систем (у розбивці за видами послуг). 
 
 

5.2.2. На національному рівні. 
 
У таблицю, яка складається для України в цілому (національний рівень), включаються дані щодо 
туристських витрат відвідувачів-резидентів України на здійснення внутрішніх туристичних 
поїздок, а також частина витрат на виїзні туристичні поїздки, здійснені усередині країни перед 
від'їздом. Для цього проводиться додаткова розбивка за видами поїздок (внутрішні та виїзні).  
 
Витрати, пов'язані з внутрішнім туризмом, включають не тільки витрати відвідувачів на поїздки 
всередині країни, але також витрати в рамках економіки відповідної країни тих відвідувачів, 
які здійснюють поїздки за межі економічної території відповідної країни, до їх від'їзду. Це два 
різні види відвідувачів, тому відповідні рівні та склад споживання представлені окремо. 
 
Основою таблиці на національному рівні в частині визначення витрат внутрішніх туристів є дані 
щодо валового обсягу витрат внутрішніх туристів, отримані за результатами  спеціально 
організованих обстежень (методика наведена в п.4.3) або гуртуються на даних міжнародних 
платіжних систем для країни в цілому (у розбивці за видами послуг).   
 
Отримане значення суми туристських витрат розподіляється за туристичними продуктами, 
відповідно до структури витрат внутрішніх витрат, отриманої на підставі даних модуля по 
туризму спеціально організованих обстежень та одноразового вибіркового опитування 
відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат 
в Україні та за кордоном, що містять питання про витрати відвідувачів-резидентів України на 
основні туристичні продукти як під час внутрішніх туристичних поїздок, так і пов'язаних з 
виїзними туристичними поїздками. Як альтернатива – дані можуть бути отримані від 
міжнародних платіжних систем (у розбивці за видами послуг). 
 
Туристські витрати, пов'язані з продуктом за видами пасажирського транспорту, що 
здійснюються відвідувачами-резидентами в рамках виїзних туристичних поїздок, 
відображаються тільки в частині операцій між резидентами України (тобто і відвідувачі, і 
перевізники є резидентами України). 
 
Для визначення туристських витрат відвідувачів-резидентів України за продуктом "Послуги 
туристичних агентств та інші послуги з бронювання" використовуються дані статистичного 
спостереження за формою державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) щодо 
сумарної вартості реалізованих громадянам України для подорожі в межах України 
туристичних путівок (ваучерів) від надання туристичних послуг з організації внутрішнього 
туризму; доходу від екскурсійної діяльності (для витрат, пов’язаних із внутрішніми 
туристичними поїздками); сумарної вартості туристичних путівок, реалізованих громадянам 
України для подорожі за кордон, які корегуються шляхом зменшення на суму витрат 
туроператорів на послуги сторонніх організацій з розміщення, харчування та транспорту, 
вироблені туроператором при формуванні туру. 
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5.3. Складання таблиці «Витрати, що відносяться до виїзного 
туризму, по продуктах і категоріях відвідувачів». 
 
Визначення загального обсягу туристського споживання, що відноситься до в'їзного туризму, 
здійснюється на національному рівні на основі даних платіжного балансу про імпорт послуг за 
статтями "Подорожі", «Транспортні послуги» (сума за статтями «Послуги пасажирського 
залізничного транспорту», «Послуги пасажирського автомобільного транспорту», «Місцеві 
транспортні послуги в період відрядження», «Місцеві транспортні послуги під час ділової 
подорожі», «Місцеві транспортні послуги під час навчання», «Місцеві транспортні послуги під 
час оздоровлення», «Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі», 
«Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі»; «Послуги пасажирського морського 
транспорту», «Послуги пасажирського водного транспорту», «Послуги пасажирського 
повітряного транспорту»), «Послуги із страхування» (сума за статтями «Послуги зі страхування 
вантажів та багажу», «Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту», 
«Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту»); «Послуги, пов’язані 
з фінансовою діяльністю» («Фінансові послуги, сплачені напряму»); «Послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги» («Послуги мережі загального 
користування» та «Послуги операторів мобільного зв’язку»); «Ділові послуги» («Послуги 
конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок», «Послуги з надання в оренду 
власного нерухомого майна», «Послуги з надання в оренду автомобілів», «Послуги з надання в 
оренду та прокат інших предметів власного користування», «Послуги, пов’язані з роздрібною 
торгівлею пальним», «Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами»); 
«Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги» (сума за статтями  
«Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги», «Послуги з освіти», «Послуги гідів та 
екскурсоводів», «Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров'я», 
«Рекреаційні послуги»); «Державні та урядові послуги» («Послуги посольств та консульств») 9, а 
на регіональному рівні – на основі даних щодо структури зовнішньої торгівлі послугами (за 
аналогічними видами) за статтею «Послуги, пов’язані з подорожами» . Для цього проводиться 
курсове переведення даних від доларів США до гривні за офіційним курсом валют 
Національного банку (середньорічний). Далі сума за вказаними статтями розподіляється по 
туристичних продуктах (див. табл.5.2 та Додаток Д).  
 
Якщо надання даних за статтями неможливе, сума платіжного балансу/структури зовнішньої 
торгівлі послугами за статтею «Подорожі» розподіляється по туристичних товарах і послугах 
відповідно до структури витрат на поїздки за межі України, отриманої на основі  одноразового 
вибіркового опитування резидентів України щодо визначення обсягу туристських витрат в 
Україні та за кордоном або статистичного обстеження домогосподарств за розділом «Туризм». 
Ці дані коригуються: 

- шляхом зменшення на суму споживчих витрат: 

- тимчасових (сезонних) працівників-резидентів України за кордоном
10

; 

- обслуговуючого персоналу транспортних засобів (екіпажів / команд), які є 
резидентами України, за кордоном; 

- студентів-резидентів України, які навчаються понад рік за кордоном
11

; 

- шляхом збільшення на суму даних платіжного балансу/ даних щодо структури 
зовнішньої торгівлі послугами (за видами) за статтею «Послуги, пов’язані з 

 
9 Детальніше див. Додаток Д 
10 За даними консульського департаменту Міністерства закордонних справ України. 
11 За даними консульського департаменту Міністерства закордонних справ України. 
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подорожами» щодо імпорту послуг за статтею "Транспортні послуги. Послуги 
пасажирського транспорту". 

 
При визначенні туристських витрат, що відносяться до виїзного туризму, по окремих продуктах,  
використовуються відповідні дані платіжного балансу/ дані щодо структури зовнішньої торгівлі 
послугами (за видами) за статтею «Послуги, пов’язані з подорожами» щодо імпорту послуг за 
статтями "Подорожі" і "Транспортні послуги. Послуги пасажирського транспорту". Дезагрегація 
загального обсягу туристського споживання за окремими складовими здійснюється відповідно 
до структури туристських витрат відвідувачів-резидентів України за кордоном, отриманих на 
підставі даних спеціальних обстежень. 
 
Дані щодо туристських витрат за продуктами, окрім продукту "Послуги з розміщення 
відвідувачів", розподіляються за категоріями відвідувачів: екскурсанти і туристи. Для цього 
визначаються їх частки в загальному потоці виїзних відвідувачів згідно з даними Державної 
прикордонної служби України (ДПСУ) або на основі розрахункових показників (див. п.4.1). 
 
 

5.4. Складання таблиці «Споживання, що відноситься до туризму 
усередині країни, по продуктах». 
 
Загальний обсяг туристичного споживання, що відноситься до туризму всередині країни, є 
ключовим агрегованим показником таблиці і розраховується шляхом сумування загального 
обсягу туристичного споживання, що відноситься до в'їзного туризму (таблиця «Споживання, 
що відноситься до в’їзного туризму, по продуктах і категоріях відвідувачів»), загального обсягу 
туристичного споживання, що відноситься до внутрішнього туризму (таблиця «Витрати, 
пов’язані з внутрішнім туризмом, по продуктах і категоріях відвідувачів ), та інших компонентів 
туристичного споживання, включаючи інші види умовно обчисленого споживання (включають 
внутрішні витрати на відрядження і витрати за рахунок коштів роботодавців). 
 
Внутрішні витрати на відрядження визначаються у витратах на виробництво продукції і 
розбиваються на окремі складові (проживання, харчування, транспорт за видами 
пасажирського транспорту, страхування, що не відноситься до страхування життя) на підставі 
даних системи таблиць "Витрати-випуск". Витрати за рахунок коштів організацій включають 
різні соціальні трансферти в сфері культури, відпочинку, спорту, охорони здоров'я, надані 
організаціями своїм працівникам. 
 
Основним агрегованим показником, отриманим в таблиці, є споживання, що відноситься до 
туризму всередині країни, яке співвідноситься з внутрішньою пропозицією (в цілому і в 
розбивці по продуктах) в таблиці «Внутрішні пропозиція й споживання, що відносяться до 
туризму всередині країни». 
 
 

5.5. Складання таблиці «Рахунок виробництва в галузях туризму 
та інших галузях». 
 
 

5.5.1. На обласному/регіональному рівні. 



 
 
 
 

 

Сторінка  44 з 50 
 
 
 
 
 

 
Основою для складання таблиці на обласному/регіональному рівні є дані системи таблиць 
"Валовий регіональний продукт". У таблиці «Рахунок виробництва в галузях туризму та інших 
галузях» відображаються дані про випуск товарів і послуг в основних цінах (джерело – таблиця 
«Випуск в основних цінах та випуск за видами діяльності», валова додана вартість в основних 
цінах за видами економічної діяльності (джерело – таблиця «Валова додана вартість за 
видами економічної діяльності») і проміжне споживання в цінах споживачів (як різниця між 
випуском в основних цінах за видами діяльності та валовою доданою вартістю за видами 
діяльності) в галузях туризму та інших секторах економіки. Відповідні рахунки виробництва 
мають бути  згруповані згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) для галузей 
туризму (див. табл.5.1 та Додаток Г).  
 
Враховуючи, що система таблиць "Валовий регіональний продукт" агрегована на рівні двох 
знаків КВЕД, то для отримання даних за видами економічної діяльності в галузях туризму  та 
інших секторах економіки може знадобитись дезагрегація за даними державного 
статистичного спостереження «Структурні зміни в економіці країни та ї регіонів» щод обсягів 
виробленої продукції та доданої вартості за витратами виробництва підприємств за видами 
економічної діяльності, наведеними в таблиці 5.1 із виокремленням тієї складової випуску 
товарів і послуг, що безпосередньо пов'язана з обслуговуванням відвідувачів. З цією метою 
регіональним уповноваженим департаментам необхідно зробити запит до 
обласних/регіональних управлінь статистики для надання даних на рівні четвертого знаку 
КВЕД. До даних, агрегованих на рівні другого знаку КВЕД, вносяться корективи у: 
 
продукт "Послуги з розміщення відвідувачів": 

- вилучаються дані щодо послуг з розміщення, що надаються робочими, 
студентськими та шкільними гуртожитками (код 55.9 за КВЕД);  
- додаються дані щодо послуг оренди власного або орендованого нерухомого 
майна (код 68.20 за КВЕД) резидентам і нерезидентам України;  
 

продукт " Послуги із забезпечення стравами та напоями ":  
- вилучаються дані щодо послуг громадського харчування, що надаються 
їдальнями або кафетеріями на основі контракту (код 56.29 за КВЕД);  
 

продукт "Послуги дорожнього пасажирського транспорту": 
- вилучаються дані щодо послуг, що надаються міським та приміським 
автомобільним пасажирським транспортом.  

 
При складанні таблиці ураховано принцип роздільного відображення послуг підприємств, що 
здійснюють туроператорську діяльність. Такі послуги відображаються в "чистому" вигляді й 
оцінюються на основі валового прибутку. Тому із загальної величини випуску товарів і послуг у 
галузях туризму "Туристичні агентства та інші послуги бронювання" виключаються витрати 
туроператорів на послуги сторонніх організацій з розміщення, харчування та транспорту, 
задіяні туроператорами при формуванні турів. При цьому здійснюється коригування як 
величини випуску товарів і послуг в основних цінах, так і величини проміжного споживання за 
даними галузей туризму. 
 
У таблиці  також проводиться коригування проміжного споживання і валової доданої вартості 
на суму внутрішніх витрат на відрядження за видами економічної діяльності в галузях туризму 
(якщо таке коригування можливе). 
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5.5.2. На національному рівні. 
 
Основою для складання таблиці на національному рівні є дані системи таблиць "витрати-
випуск" Системи національних рахунків (СНР). У таблиці СРТ «Рахунок виробництва в галузях 
туризму та інших галузях» відображаються дані про випуск товарів і послуг в основних цінах, 
проміжне споживання в цінах споживачів і валова додана вартість в основних цінах за видами 
економічної діяльності в галузях туризму та інших секторах економіки. Відповідні рахунки 
виробництва згруповані згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) для галузей 
туризму (до четвертого знаку КВЕД ).  
 
Ураховуючи, що система таблиць "витрати-випуск" агрегована на рівні двох знаків КВЕД, то для 
отримання даних за видами економічної діяльності в галузях туризму  та інших секторах 
економіки здійснюється дезагрегація даними державного статистичного спостереження 
«Структурні зміни в економіці країни та ї регіонів» щодо обсягів виробленої продукції та 
доданої вартості за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності, 
наведеними в таблиці 5.1 із виокремленням тієї складової випуску товарів і послуг, що 
безпосередньо пов'язана з обслуговуванням відвідувачів. З цією метою необхідно отримати 
дані від Державної служби  статистики на рівні четвертого знаку КВЕД. До даних, агрегованих 
на рівні другого знаку КВЕД, вносяться корективи у: 
 
продукт "Послуги з розміщення відвідувачів": 

- вилучаються дані щодо послуг з розміщення, що надаються робочими, 
студентськими та шкільними гуртожитками (код 55.9 за КВЕД); 
- додаються дані щодо послуг оренди власного або орендованого нерухомого 
майна (код 68.20 за КВЕД) резидентам і нерезидентам України; 
 

продукт " Послуги із забезпечення стравами та напоями": 
- вилучаються дані щодо послуг громадського харчування, що надаються 
їдальнями або кафетеріями на основі контракту (код 56.29 за КВЕД);  
 

продукт "Послуги дорожнього пасажирського транспорту": 
- вилучаються дані щодо послуг, що надаються міським та приміським 
автомобільним пасажирським транспортом.  

 
При складанні таблиці СРТ «Рахунок виробництва в галузях туризму та інших галузях» 
ураховано принцип роздільного відображення послуг підприємств, що здійснюють 
туроператорську діяльність. Такі послуги відображаються в "чистому" вигляді й оцінюються на 
основі валового прибутку. Тому із загальної величини випуску товарів і послуг у галузях туризму 
"Туристичні агентства та інші послуги бронювання" виключаються витрати туроператорів на 
послуги сторонніх організацій з розміщення, харчування та транспорту, задіяні туроператорами 
при формуванні турів. При цьому здійснюється коригування як величини випуску товарів і 
послуг в основних цінах, так і величини проміжного споживання за даними галузей туризму. 
 
У таблиці СРТ «Рахунок виробництва в галузях туризму та інших галузях»  також проводиться 
коригування проміжного споживання і валової доданої вартості на суму внутрішніх витрат на 
відрядження за видами економічної діяльності в галузях туризму. 
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5.6. Складання таблиці «Внутрішні пропозиція й споживання, що 
відносяться до туризму всередині країни». 
 

5.6.1. На регіональному рівні. 
 
У таблиці СРТ «Внутрішні пропозиція і споживання, що відносяться до туризму всередині 
країни» проводиться зіставлення й узгодження внутрішньої пропозиції товарів і послуг і 
туристського споживання всередині регіону/області. Таблиця складається на підставі даних про 
фактичне споживання, які можуть застосовуватися до туризму всередині області/регіону (з 
таблиці СРТ «Споживання, яке відноситься до туризму усередині країни, по продуктах і видах 
туризму»), і даних про випуск товарів і послуг (з таблиці СРТ «Рахунок виробництва в галузях 
туризму та інших галузях»), а також даних щодо  імпорту, податків за винятком субсидій та 
торговельних і транспортних націнок. У таблиці здійснюється розрахунок таких показників: 
 

1. Внутрішня пропозиція товарів і послуг у цінах споживача. Розраховується як сума 
випуску товарів і послуг в основних цінах та інших податків на продукти за кожним 
видом продукту. Співвідношення даних про фактичне споживання, що можуть 
застосовуватися до туризму всередині країни, і даних щодо внутрішньої пропозиції 
товарів і послуг у цінах споживача відображає частку туризму. Визначення обсягу 
податків за винятком субсидій на продукти, вироблені та імпортовані на національному 
рівні, відбувається за даними таблиць «Виробництво та розподіл валового внутрішнього 
продукту за видами економічної діяльності. Інші податки за виключенням інших 
субсидій пов’язаних з виробництвом (у фактичних цінах)». 
 
2. Випуск товарів і послуг, що відносяться до туризму, в основних цінах. 
Розраховується як добуток випуску товарів і послуг за кожним окремим видом 
економічної діяльності та кожним продуктом і відповідної частки туризму 
 
3. Туристське споживання. Розраховується як добуток проміжного споживання за 
кожним окремим видом економічної діяльності та частки туризму за відповідним 
продуктом.  
 
4. Валова додана вартість, що створюється в галузях туризму (в основних цінах), 
визначається як сума валової доданої вартості в основних цінах за кожним видом 
економічної діяльності в галузях туризму незалежно від того, якою мірою виробничий 
процес спеціалізований на випуску туристичних продуктів.  
 
5. Валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (в основних 
цінах), визначається як різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах, які 
можуть застосовуватися до туризму, і пов'язаним з туризмом проміжним споживанням, 
за видами економічної діяльності галузей туризму та інших секторів.  
 
6. Валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (у ринкових 
цінах або у цінах споживача). Розраховується через сумування величини валової 
доданої вартості в основних цінах, створюваної безпосередньо в туризмі, суми інших 
податків, за виключенням субсидій, пов’язаних з виробництвом, на продукти, що 
відносяться до туризму, які розраховуються аналогічним чином з використанням частки 
туризму для кожного продукту. 
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7. У результаті розрахунку показників таблиці 6 визначається прямий внесок 
туризму в економіку області/регіону як відсоткове співвідношення величини валової 
доданої вартості в ринкових цінах (у цінах споживача), що створюється безпосередньо 
в туризмі, до величини валового регіонального продукту. 
 

"Частка туризму" у кожному з показників може бути визначена так (МСРТ 2008, п. 4.51): 
- на основі інформації, отриманої безпосередньо від виробників і постачальників 
(інформація про категорії їх споживачів і відповідної їм частці ринку); 
- на основі даних від самих відвідувачів (вибіркові обстеження витрат по 
продуктах із зазначенням постачальників); 
- на основі висновків експертів в області туристської поведінки, за умови наявності 
можливостей отримання підтвердження таких висновків з використанням передових 
методів (метод експертних оцінок). 

 

5.6.2. На національному рівні 
 
У таблиці СРТ «Внутрішні пропозиція і споживання, що відносяться до туризму всередині 
країни» проводиться зіставлення й узгодження внутрішньої пропозиції товарів і послуг і 
туристського споживання всередині країни. Таблиця «Внутрішні пропозиція і споживання, що 
відносяться до туризму всередині країни» складається на підставі даних про фактичне 
споживання, які можуть застосовуватися до туризму всередині країни (з таблиці СРТ 
«Споживання, яке відноситься до туризму усередині країни, по продуктах і видах туризму»), і 
даних про випуск товарів і послуг (з таблиці СРТ «Рахунок виробництва в галузях туризму та 
інших галузях»), а також даних СНР (таблиця "витрати-випуск") про імпорт, податки за винятком 
субсидій та торговельні та транспортні націнки. У таблиці 6 здійснюється розрахунок таких 
показників: 
 

1. Внутрішня пропозиція товарів і послуг у цінах споживача. Розраховується як сума 
випуску товарів і послуг в основних цінах та інших податків на продукти за кожним 
видом продукту. Співвідношення даних про фактичне споживання, що можуть 
застосовуватися до туризму всередині країни, і даних щодо внутрішньої пропозиції 
товарів і послуг у цінах споживача відображає частку туризму. 

 
2. Випуск товарів і послуг, що відносяться до туризму, в основних цінах. Розраховується як 

добуток випуску товарів і послуг за кожним окремим видом економічної діяльності та 
кожним продуктом і відповідної частки туризму 

 
3. Туристське споживання. Розраховується як добуток проміжного споживання за кожним 

окремим видом економічної діяльності та частки туризму за відповідним продуктом.  
 

4. Валова додана вартість, що створюється в галузях туризму (в основних цінах), 
визначається як сума валової доданої вартості в основних цінах за кожним видом 
економічної діяльності в галузях туризму незалежно від того, якою мірою виробничий 
процес спеціалізований на випуску туристичних продуктів.  

 
5. Валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (в основних цінах), 

визначається як різниця між випуском товарів і послуг в основних цінах, які можуть 
застосовуватися до туризму, і пов'язаним з туризмом проміжним споживанням, за 
видами економічної діяльності галузей туризму та інших секторів.  
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6. Валова додана вартість, що створюється безпосередньо в туризмі (у ринкових цінах або 
у цінах споживача). Розраховується через сумування величини валової доданої вартості 
в основних цінах, створюваної безпосередньо в туризмі, суми інших податків, за 
виключенням субсидій, пов’язаних з виробництвом, на продукти, що відносяться до 
туризму, які розраховуються аналогічним чином з використанням частки туризму для 
кожного продукту. 

 
У результаті розрахунку показників таблиці 6 СРТ визначається прямий внесок туризму в 
економіку країни як відсоткове співвідношення величини валової доданої вартості в 
ринкових цінах (у цінах споживача), що створюється безпосередньо в туризмі, до величини 
валового внутрішнього продукту. 
 
"Частка туризму" може бути визначена так (МСРТ 2008, п. 4.51): 

- на основі інформації, отриманої безпосередньо від виробників і постачальників 
(інформація про категорії їх споживачів і відповідної їм частці ринку); 

- на основі даних від самих відвідувачів (вибіркові обстеження витрат по продуктах із 
зазначенням постачальників); 

- на основі висновків експертів в області туристської поведінки, за умови наявності 
можливостей отримання підтвердження таких висновків з використанням передових 
методів (метод експертних оцінок). 

 
 

5.7. Складання таблиці «Зайнятість у галузях туризму» 
 
Таблиця відображає зайнятість у галузях туризму через кількість зайнятих працівників у 
розбивці за статусом зайнятості (наймані працівники та самозайняті) та статтю зайнятих. 
Дані для розрахунку зайнятості формуються на підставі: зведених даних по структурному 
обстеженню підприємств державного статистичного спостереження «Структурні зміни в 
економіці України та її регіонів щодо кількості найманих працівників суб’єктів господарювання 
у розбивці за статтю і статусом зайнятих працівників за видами економічної діяльності (табл. 
5.1 та Додаток Г), а також даних державного статистичного спостереження «Економічна 
активність населення» щодо зайнятого населення за видами економічної діяльності (табл. 5.1 
та Додаток Г), статтю та статусом зайнятості.  
 
Кількість закладів у галузях туризму наводиться за даними державного статистичного 
спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів щодо кількості суб’єктів 
господарювання за видами економічної діяльності (табл. 5.1 та Додаток Г). 

5.8. Складання таблиці «Негрошові показники» 
 

У таблиці СРТ «Негрошові показники» представлені деякі кількісні показники, які 
використовувалися в ряді попередніх таблиць і які мають важливе значення для інтерпретації 
представленої в грошовому вираженні інформації. 
 
Таблиця складається з трьох частин: 

1. кількість поїздок і ночівель по видах туризму і категоріях відвідувачів; 
2. в'їзний туризм: кількість прибуттів і ночівель по видах транспорту; 
3. кількість закладів і місткість по типах закладів розміщування. 
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Для заповнення таблиці на рівні регіону/області, використовуються розрахункові показники, 
наведені в п.4.1, 4.2, 4.3 цієї методики.  
 
Для розрахунку показників на національному рівні використовується така інформація: 

• форма № 1-КЗР (річна) "Звіт про діяльність колективного засобу розміщування"; 
• форма № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність"; 

• форма № 1-ДПСУ (квартальна) "Зведений звіт про пропуск осіб та транспортних засобів 
через державний кордон України" (Адміністрації Державної прикордонної служби 
України) (на національному рівні); 

• форма № 2-ДПСУ (квартальна) "Зведений звіт про виїзд громадян України за кордон" 
(Адміністрації Державної прикордонної служби України) (на національному рівні); 

• форма № 3-ДПСУ (квартальна) "Зведений звіт про іноземців та осіб без громадянства, 
які в'їхали в Україну" (Адміністрації Державної прикордонної служби України) (на 
національному рівні). 

• Крім того, спеціальна оцінка використовуються при розрахунках в частині визначення 
співвідношень кількості туристів та екскурсантів. 

 
 

Післямова 
 
 
Упровадження Методичних положень НСТС в Україні триватиме в кілька етапів. 
 
На першому етапі будуть уточнені джерела для кожної категорії даних 
виходячи з можливостей Державної служби статистики України та обласних 
управлінь статистики; організовано опитування відвідувачів, надходження 
даних міжнародних платіжних систем і підготовка цифрової платформи 
Національної туристичної організації України – статистичного модуля, в якому  
користувач зможе знайти основні дані в розрізі регіонів, видів туризму та цілей 
відвідування. Також планується обчислити внесок туризму у ВВП країни за 
2018р. (докарантинний період) і, за можливістю, внесок туризму у валовий 
регіональний продукт одного з регіонів України.  
  
На другому етапі, за сприяння регіональних туристичних організацій, буде 
налагоджено збір даних щодо туристичних потоків, ночівель і витрат 
відвідувачів з урахуванням одноденних відвідувачів та діяльності 
індивідуальних підприємців або домогосподарств в частині надання послуг 
оренди власного або орендованого нерухомого майна, відпрацьована 
співпраця з органами статистики;  визначено внесок туризму у валовий 
регіональний продукт областей/регіонів України.  
 
Як результат – до 2025 року буде організоване постійне наповнення цифрової 
платформи НТО актуальними та достовірними статистичними даними. 
 



 
 
 
 

 

Сторінка  50 з 50 
 
 
 
 
 

Список використаних джерел. 
 
1. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР (із змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua 
2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С.650. 
3. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР (із змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua 
4. Методологічні положення зі статистики туризму / Наказ Державної служби статистики 

України 23.12.2011 р. № 372. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в 
України/ Наказ Державної служби статистики України 29.12.2017 р. № 359. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

6. Міжнародні рекомендації зі статистики туризму, 2008 рік (International Recommendations for 
Tourism Statistics, 2008) // United Nations Publication Sales - No. E.08.XVII.28-2010 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1r.pdf 

7. Регламент (ЄС) № 692/2011 Європейського парламенту та ради від 06.07.2011 стосовно 
європейської статистики туризму  № 692/2011 (Regulation (EU) No 692/2011	of the European 
Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism)                      
[Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0017:0032:EN:PDF 

8. Сателітний рахунок туризму: рекомендована методологічна основа, 2008 р. (Tourism Satellite 
Account: Recommended Methodological Framework 2008) // United Nations Publication Sales. - 
No. E.08.XVII.27-2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  unstats.un.org. 

9. Система національних рахунків 2008 – СНС 2008 (System of National Accounts 2008 – SNA 
2008) // United Nations Sales. -  No. E.08.XVII.29-2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
unstats.un.org.  

10. Счета сектора домашних хозяйств: опыт использования понятий и составления счетов. Том 2: 
Расширения вспомогательных счетов сектора домашних хозяйств. 

11.  Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки. Наказ Мінекономіки від 
8.02.2009 № 123. – 34 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=38738&stind=11  

12. Методика обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не спостерігається, в рахунках 
виробництва та утворенні доходу. – Держкомстат України. – Київ, 2003. – 25 

 
 
 
 

Підготовка цього документу стала можливою завдяки підтримці американського народу, 
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми 
«Конкурентоспроможна економіка України». Думки авторів не обов’язково відображають 
погляди  Агентства  США  з  міжнародного  розвитку  або  уряду  Сполучених  Штатів  Америки. 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) підтримує 
стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої 
конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних 
ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а 
також сприяє формуванню ефективної торгової політики, щоб забезпечити 
МСП  можливістю  скористатись  перевагами  від  міжнародної  торгівлі. 


