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Передмова
Метою розроблення цих Методологічних положень є визначення основних
характеристик державного статистичного спостереження, його джерел та
системи показників, загальних принципів і критеріїв формування сукупності
одиниць, порядку використання та поширення його результатів.
Методологічні положення підготовлені на виконання заходів Програми
розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27.02.2019 № 222.
Методологічні положення призначені для використання працівниками
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших
заінтересованих користувачів статистичної інформації.
Скорочення та умовні позначення
ДСС
– державне статистичне спостереження;
ДПСУ – Державна прикордонна служба України;
КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою
України;
СККС
– Статистична класифікація країн світу;
СКВ
– Статистична класифікація валют;
СРТ
– допоміжний (сателітний) рахунок туризму;
ТОД
– територіальні органи Держстату;
Т
– рік формування сукупності одиниць державного статистичного
спостереження.
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І. Загальні положення
1. Ці Методологічні положення визначають систему показників, методи та
правила проведення державного статистичного спостереження щодо туристів та
одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для
в'їзного туризму), використання та поширення його результатів.
2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах закону України "Про
державну статистику" та ураховують положення наказів Держстату від
15.02.2017 № 41 "Про затвердження Методологічних положень щодо
забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики",
від 17.08.2018 № 170 "Про затвердження Принципів діяльності органів
державної статистики".
3. Ці Методологічні положення також ураховують положення, викладені у
керівництві "Сателітний рахунок туризму: рекомендована методологічна
основа", ООН, 2008 рік, Міжнародних рекомендаціях зі статистики туризму,
ООН, 2008 рік, Регламенті (ЄС) № 692/2011 Європейського Парламенту та Ради
від 06.07.2011, що стосується європейської статистики туризму, Методологічних
положеннях із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні,
затверджених наказом Держстату від 29.12.2017 № 359.
ІІ. Основні поняття та терміни
Для цілей цих Методологічних положень терміни й поняття вживаються у
значеннях, визначених законами України "Про державну статистику", "Про
туризм", "Про державний кордон України", Методологічними положеннями із
складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні, затвердженими
наказом Держстату від 29.12.2017 № 359, глосарієм до плану статистичного
спостереження, затвердженим наказом Держкомстату від 29.12.2009 № 498 "Про
затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до
нього", а також у значеннях:
відвідувачі-нерезиденти – відвідувачі, центр переважаючих економічних
інтересів яких знаходиться поза межами економічної території України.
Відвідувачами-нерезидентами можуть бути іноземці, а також громадяни
України, які проживають поза межами України понад один рік.
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ІІІ. Методологічні та організаційні засади проведення державного
статистичного спостереження
1. Мета та основні характеристики державного статистичного
спостереження
1. Метою проведення ДСС є формування інформації щодо витрат
відвідувачів-нерезидентів, пов'язаних з подорожами до України, та
характеристик їхніх подорожей для інформаційного забезпечення складання
сателітного рахунку туризму та платіжного балансу.
2. ДСС охоплює відвідувачів-нерезидентів, що завершили свою подорож та
вибувають з території України через сухопутний або повітряний кордон.
ДСС не охоплює іноземців, термін перебування яких в Україні перевищує
один рік (наприклад, студентів закладів вищої освіти України, працівників
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в
Україні), членів екіпажів транспортних засобів регулярних та нерегулярних
рейсів, транзитних пасажирів.
3. ДСС проводиться шляхом безпосереднього опитування відвідувачівнерезидентів на пунктах пропуску через державний кордон (далі – пункт
пропуску). Також можливе самостійне заповнення частини запитань анкети
безпосередньо респондентами.
4. ДСС має такі основні характеристики:
1) вид ДСС:
за ступенем охоплення: несуцільне вибіркове;
за часом реєстрації: поточне;
2) періодичність: річна;
3) організаційна форма ДСС: спеціально організоване статистичне
спостереження – опитування;
4) спосіб ДСС: опитування (експедиційний спосіб);
5) одиниця ДСС: фізична особа;
6) респондент ДСС: фізична особа;
7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД;
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8) національні класифікації, що використовуються при проведенні ДСС:
КОАТУУ, СККС, СКВ; галузі туризму, види туристичної діяльності, що
використовуються для складання СРТ;
9) місце проведення спостереження: регіони України, в яких розташовані
пункти пропуску.
2. Джерела інформації державного статистичного спостереження
Джерелами інформації ДСС є:
дані, отримані під час обстеження відвідувачів-нерезидентів на пунктах
пропуску, щодо витрат відвідувачів-нерезидентів на придбання товарів та
послуг, здійснених ними в Україні та в країні постійного проживання;
характеристик відвідувачів-нерезидентів (країна постійного проживання, вік,
стать); основної мети та способу організації подорожі; тривалості перебування в
Україні; типу розміщування та регіону розміщування для ночівлі; виду
транспорту, що використовувався в Україні;
адміністративні дані ДПСУ щодо пропуску осіб та транспортних засобів
через державний кордон.
3. Система показників державного статистичного спостереження
1. Показниками ДСС є:
1) витрати відвідувачів-нерезидентів на придбання товарів та послуг:
за місцем здійснення витрат (в Україні; у країні постійного проживання);
за видом послуг (послуги з розміщування; послуги харчування; послуги
транспорту; оренда транспортних засобів; послуги в галузі культури; спортивні
та рекреаційні послуги; послуги туристичних агентств та інші послуги з
бронювання; інші туристичні послуги);
за видом товарів (продукти харчування та безалкогольні напої; алкогольні
напої; тютюнові вироби; інші товари);
за країною постійного проживання;
за основною метою подорожі (службова, ділова; відпочинок, оздоровлення;
відвідування рідних, друзів; лікування; навчання; культурна, спортивна;
релігійна; інша);
за тривалістю перебування;
2) кількість відвідувачів-нерезидентів, які здійснили подорож до України:
за способом перетину кордону (авіаційним транспортом, автомобільним
транспортом, пішки/на велосипеді);
за частотою перетину кордону;
за країною постійного проживання;
за основною метою подорожі;
за статтю;
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за віком;
3) кількість туристів-нерезидентів:
за тривалістю перебування;
за типом розміщування (у готелі, мотелі; іншому колективному засобі
розміщування; орендованому житлі; власному житлі; у житлі друзів або родичів;
інше);
за регіоном розміщування для ночівлі в Україні;
за видом транспорту, що використовувався для подорожі по Україні
(особистий автомобіль; орендований автомобіль; автобус; потяг; літак; водний
транспорт; міський громадський транспорт, таксі);
4) кількість ночівель туристів-нерезидентів:
за типом розміщування;
за регіоном розміщування для ночівлі в Україні.
2. Показники щодо витрат відвідувачів-нерезидентів, ночівель туристівнерезидентів формуються в цілому, в розрахунку на одну особу, а також у
вигляді структури.
ІV. Формування й актуалізація сукупності одиниць і переліку
респондентів державного статистичного спостереження
1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів
державного статистичного спостереження
1. Формування вибіркової сукупності здійснюється щорічно на державному
рівні на підставі адміністративних даних ДПСУ щодо пропуску осіб та
транспортних засобів через державний кордон.
2. Щорічний обсяг вибірки відвідувачів-нерезидентів формується з
урахуванням необхідності забезпечення репрезентативності показників у цілому
по Україні та визначається, зважаючи на фінансові можливості (обсяг коштів, що
можуть бути виділені на проведення обстеження).
3. Для формування вибіркової сукупності використовується двоступенева
вибірка. Одиницею відбору на першому етапі є пункти пропуску. Одиницею
відбору на другому етапі є відвідувачі-нерезиденти, що завершили свою
подорож та вибувають з території України.
4. На першому етапі здійснюється ранжування пунктів пропуску за
кількістю перетинів кордону іноземцями. Для проведення обстеження
відбирається 16 міжнародних цілодобових пунктів пропуску, питома вага
перетинів кордону іноземцями на яких перевищує 50% від їх загальної кількості
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впродовж року. Ці пункти пропуску охоплюють ділянки кордону для
повітряного сполучення та ділянки сухопутного кордону з усіма країнами –
сусідами України.
5. Не відбираються пункти пропуску на ділянках для залізничного
сполучення, а також морського та річкового сполучення, ураховуючи складність
організації обстеження та незначну кількість перетинів кордону на цих ділянках.
6. За ділянками кордону вибрані пункти пропуску розподіляються так:
для повітряного сполучення (міжнародні аеропорти) – 4;
на кордоні з Республікою Молдова – 3;
на кордоні з Республікою Білорусь – 2;
на кордоні з Республікою Польща – 2;
на кордоні з Російською Федерацією – 2;
на кордоні з Угорщиною – 1;
на кордоні з Румунією – 1;
на кордоні зі Словацькою Республікою – 1.
7. На другому етапі здійснюється розподіл обсягу вибірки відвідувачівнерезидентів по кожному з пунктів пропуску з урахуванням загального обсягу
вибірки (не більше 6,5 тис. осіб на рік). У разі відмови від участі в обстеженні
випадково відібраного відвідувача-нерезидента до інтерв'ю залучається інший до
тих пір, поки не набереться визначена кількість осіб.
8. Для усунення чинника сезонності щорічний обсяг вибірки, з урахуванням
адміністративних даних ДПСУ, розподіляється на квартали так:
I квартал – 18%;
II квартал – 26%;
III квартал – 34%;
IV квартал – 22%.
9. Приклади розподілу обсягу вибірки за пунктами пропуску, кварталами та
регіонами наведено у додатках 1 та 2.
10. Беручи до уваги дизайн обстеження, перелік респондентів не
складається.
2. Актуалізація сукупності одиниць державного статистичного
спостереження
Актуалізація сукупності одиниць ДСС не здійснюється.
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V. Проведення державного статистичного спостереження
та обробка даних
1. Методи проведення державного статистичного спостереження
1. Періодичність і терміни проведення обстеження
визначаються
вираженою сезонністю прибуття іноземців до України. У зв'язку з цим
опитування проводиться щоквартально (у лютому, травні, серпні та листопаді)
протягом семи днів одного тижня, який уключає 15 число місяця.
2. Обстеження проводиться шляхом безпосереднього опитування або
самостійного заповнення анкет респондентами у пунктах пропуску. Опитування
проводиться як щодо однієї особи, так і групи осіб, що мали спільні витрати під
час подорожі, які проблематично розподілити (сім'я, друзі, знайомі). В обох
випадках заповнюється одна анкета.
3. Після завершення опитування здійснюється уведення заповнених анкет
до електронного середовища для подальшої обробки статистичної інформації.
2. Основні етапи обробки даних державного статистичного
спостереження
1. Під час обробки статистичної інформації в електронному середовищі
здійснюються:
1) арифметичні та логічні контролі первинних даних обстеження;
2) редагування даних, уключаючи імпутацію відсутніх даних;
3) формування системи статистичних ваг;
4) зважування первинної інформації;
5) формування показників обстеження;
6) оцінка надійності основних показників обстеження;
2. У випадках невідповідей респондентів на окремі запитання анкет
здійснюється процедура імпутації даних, тобто заповнення відсутніх значень по
окремих ознаках або по групах ознак з використанням методів:
1) середнього значення – замість пропущених величин підставляються
середні, розраховані на основі наявних даних;
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2) пропорцій – замість пропущених величин підставляються величини,
визначені з урахуванням умови збереження пропорцій у наявних даних;
3) найближчого сусіда – пошук найбільш подібного за характеристиками
респондента-донора та заповнення пропущених даних відповідними значеннями
донора.
3. Застосування цих методів імпутації одночасно дозволяє використати
практично всі отримані в обстеженні дані.
4. З метою поширення на генеральну сукупність отриманих даних
розраховується система статистичних ваг. Статистичні ваги призначені для
врахування при оцінюванні показників імовірностей уключення відвідувачівнерезидентів до вибірки, їх участі в опитуванні та розраховуються для кожної
анкети, отриманої в результаті опитування.
5. Кожній анкеті відвідувача-нерезидента, що взяв участь в обстеженні
в певному кварталі (далі – респондент), яка відповідає ознакам способу перетину
кордону, країни постійного проживання та пункту пропуску, присвоюється вага,
що розраховується за формулою:
Wkjic=Ykjc×Hkji ×Zkj×Q,

(1)

де Ykjc – коефіцієнт, що дозволяє визначити ймовірність попадання у вибірку
респондента в залежності від країни постійного проживання та способу
перетину кордону;
Hkji – коефіцієнт, який дає змогу врахувати способи перетину кордону
респондентами на кожному з пунктів пропуску;
Zkj – коефіцієнт, що дозволяє врахувати кількість перетинів кордону
відвідувачами-нерезидентами на тих пунктах пропуску, де обстеження не
проводилося;
Q – зворотне вибіркове відношення (відношення обсягу генеральної
сукупності до обсягу вибірки);
c – позначення країни, с = 1, 2, ..., 10 – 10 країн з найбільшою кількістю
перетинів кордону відвідувачів-нерезидентів, c = 11 – інші країни;
і – позначення пункту пропуску, і = 1, 2, 3, 4 (для міжнародних аеропортів),
i = 5, 6, …, 16 (для автомобільних та пішохідних пунктів пропуску);
j – позначення способу перетину кордону, j = 1 (авіаційний транспорт),
j = 2 (автомобільний транспорт), j = 3 (пішки/на велосипеді);
k – позначення кварталу.
6. Коефіцієнт Ykjc розраховується за формулою:
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𝑌𝑘𝑗𝑐 =

𝐹𝑘𝑗𝑐
𝑓

𝑘𝑗𝑐

,

(2)

де Fkjc – частка перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами c-ї країни
j-м способом перетину кордону в k-му кварталі;
fkjc – частка перетинів кордону респондентами c-ї країни j-м способом
перетину кордону в k-му кварталі.
7. Частка перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами розраховується
так:
𝐹𝑘𝑗𝑐 =

𝐴𝑘𝑗𝑐
𝐴𝑘𝑗

,

(3)

де Akjc– кількість перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами c-ї країни
j-м способом перетину кордону в k-му кварталі за даними ДПСУ.
Akj – кількість перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами
j-м способом перетину кордону в k-му кварталі за даними ДПСУ.
8. Частка перетинів кордону респондентами розраховується за формулою:
𝐷
𝑓𝑘𝑗𝑐 = 𝑘𝑗𝑐 ,
(4)
𝐷𝑘𝑗

де Dkjc – кількість перетинів кордону респондентами c-ї країни j-м способом
перетину кордону в k-му кварталі;
Dkj – кількість перетинів кордону респондентами j-м способом перетину
кордону в k-му кварталі.
9. Коефіцієнт Hkji розраховується за формулою:
𝐻𝑘𝑗𝑖 =

𝑅𝑘𝑗𝑖
𝑟𝑗𝑖

,

(5)

де Rkji – частка перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами в i-му пункті
пропуску j-м способом перетину кордону в k-му кварталі;
rji – частка перетинів кордону респондентами в i-му пункті пропуску
j-м способом перетину кордону.
10. Частка перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами розраховується
так:
𝑅𝑘𝑗𝑖 =
де

𝑎𝑘𝑗𝑖
𝐴𝑘𝑗

,

(6)

akji – кількість перетинів кордону відвідувачами-нерезидентами в i-му
пункті пропуску j-м способом перетину кордону в k-му кварталі.
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11. Частка перетинів кордону респондентами за способами перетину
кордону розраховується так:
1

r𝑗𝑖 =
,
𝑆𝑗𝑖˟𝑃𝑗𝑖
де

(7)

Sji – частка анкет з відповідями у загальній кількості звернень за інтерв'ю в
i-му пункті пропуску за j-м способом перетину кордону;
Pji – відношення кількості годин проведення обстеження до загальної
кількості годин роботи пункту пропуску.
12. Коефіцієнт Zkj розраховується за формулою:
𝐴

𝑍𝑘𝑗 = 𝑘𝑗 ×nj,
𝑎𝑘𝑗
де

(8)

nj – кількість пунктів пропуску за j-м способом перетину кордону.

13. Формування показників здійснюється в цілому по Україні та в розрізах,
зазначених у пункті 1 підрозділу 3 розділу ІІІ цих Методологічних положень.
14. Для оцінки точності (надійності) отриманих результатів обстеження
щодо показників: кількість відвідувачів-нерезидентів (усього) та витрати
відвідувачів-нерезидентів на придбання товарів та послуг (у розрахунку на одну
особу) використовуються стандартна похибка вибірки, відносна стандартна
похибка вибірки та величина довірчого інтервалу.
15. Результати ДСС узагальнюються на державному рівні щорічно.
VІ. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження
1. Для підвищення якості даних обстеження та зменшення можливого
негативного впливу окремих джерел похибок на різних етапах ДСС реалізується
система заходів, серед яких: оптимальний вибір пунктів пропуску та визначення
обсягів вибірки під час розроблення її дизайну для надійного оцінювання певних
показників обстеження.
2. Для забезпечення якості результатів обстеження застосовуються такі
методи контролю: аналіз даних у часі (зіставлення показника з попереднім
звітним періодом), аналіз даних у просторі (по пунктах пропуску), аналіз
агрегатів, розподілу даних та взаємозв'язків показників.
3. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та
показників якості результатів спостереження складається стандартний звіт з
якості ДСС, який містить загальну інформацію, що не залежить від результатів
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ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією, процедурами
обробки даних і методами вимірювання якості статистичних даних і процесів.
Звіт розміщується на офіційному вебсайті Держстату та оновлюється в міру змін
ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів статистичного
виробництва, класифікацій, основних статистичних показників тощо).
4. У рамках
використовується.

проведення

ДСС

метод

сезонних

коригувань не

VІI. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації
державного статистичного спостереження
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення ДСС
здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну статистику",
"Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної
інформації", з урахуванням основних принципів і методів, визначених
Методологічними
положеннями
щодо
забезпечення
статистичної
конфіденційності в органах державної статистики, міжнародних вимог до правил
конфіденційності статистичної інформації відповідно до регламентів ЄС.
2. Для дотримання встановлених законодавством гарантій щодо
забезпечення конфіденційності статистичної інформації реалізуються такі
заходи:
1) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від
респондентів у ході проведення ДСС, та використання їх виключно для
статистичних цілей;
2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС,
користувачам у зведеному знеособленому вигляді;
3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході
проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.
3. При підготовці статистичної інформації за результатами обстеження
перевірка статистичної конфіденційності здійснюється для кожного із
показників, що оприлюднюються.
4. Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом
порогового значення: якщо статистичні дані за визначеним показником
розраховані на базі занадто малої кількості статистичних одиниць (10 одиниць і
менше), зведені підсумки не оприлюднюються.
5. Основними методами захисту розкриття первинних даних для агрегованих
даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне блокування) та

15

блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати вразливі значення, що
були заблоковані на етапі первинного блокування (вторинне блокування),
включаючи блокування значень взаємопов’язаних показників та беручи до уваги
їх розрізи й агрегацію.
VІIІ. Поширення результатів
державного статистичного спостереження
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична
інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному
знеособленому вигляді.
2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів
узагальнена статистична інформація за результатами спостереження
оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у
відповідних статистичних продуктах (статистична інформація, статистичні
публікації).
3. Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація),
а також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС,
визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.
4. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає:
1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством;
2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між Держстатом
та іншими державними органами, установами, організаціями.
ІХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження
Перегляд даних за результатами проведення ДСС не здійснюється.

Директор департаменту
соціальної статистики Держстату

Інеса СЕНИК
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Додаток 1
до Методологічних положень
(пункт 9 глави 1 розділу IV)
Приклад розподілу обсягу вибірки за ділянками кордону та пунктами
пропуску
(осіб)
У тому числі у
ІІ
ІІІ
кварталі кварталі

Обсяг
вибірки,
усього

І
кварталі

6480

1164

1685

2206

1425

2021
1213
300
259
249

364
218
54
47
45

525
315
78
67
65

688
413
102
88
85

444
267
66
57
54

1697
767
612
318
1040
637
403
470
297
173

305
138
110
57
187
114
73
84
53
31

441
199
159
83
271
166
105
122
77
45

577
261
208
108
354
217
137
160
101
59

374
169
135
70
228
140
88
104
66
38

539
275
264
323
323
267
267
123
123

96
49
47
58
58
48
48
22
22

141
72
69
84
84
69
69
32
32

184
94
90
110
110
91
91
42
42

118
60
58
71
71
59
59
27
27

Усього
з них за ділянками кордону
та пунктами пропуску
повітряною
аеропорт "Бориспіль"
аеропорт "Київ (Жуляни)"
аеропорт "Львів"
аеропорт "Одеса"
з Республікою Молдова
Могилів-Подільський
Кучурган
Мамалига
з Республікою Білорусь
Нові Яриловичі
Доманове
з Республікою Польща
Шегині
Краківець
з Російською Федерацією
Бачівськ
Гоптівка
з Румунією
Порубне
з Угорщиною
Лужанка
зі Словацькою Республікою
Ужгород

Директор департаменту
соціальної статистики Держстату

ІV
кварталі

Інеса СЕНИК
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Додаток 2
до Методологічних положень
(пункт 9 глави 1 розділу IV)
Приклад розподілу обсягу вибірки за регіонами та пунктами пропуску
(осіб)
Обсяг
вибірки,
усього
Усього
з них за регіонами та
пунктами пропуску
Вінницька область
Могилів-Подільський
Волинська область
Доманове
Закарпатська область
Лужанка
Ужгород
Київська область
аеропорт "Бориспіль"
Львівська область
аеропорт "Львів"
Шегині
Краківець
Одеська область
аеропорт "Одеса"
Кучурган
Сумська область
Бачівськ
Харківська область
Гоптівка
Чернівецька область
Порубне
Мамалига
Чернігівська область
Нові Яриловичі
місто Київ
аеропорт "Київ (Жуляни)"

У тому числі у
І
кварталі

ІІ
кварталі

ІІІ
кварталі

ІV
кварталі

6480

1164

1685

2206

1425

767
767
403
403
390
267
123
1213
1213
729
259
297
173
861
249
612
275
275
264
264
641
323
318
637
637
300
300

138
138
73
73
70
48
22
218
218
131
47
53
31
155
45
110
49
49
47
47
115
58
57
114
114
54
54

199
199
105
105
101
69
32
315
315
189
67
77
45
224
65
159
72
72
69
69
167
84
83
166
166
78
78

261
261
137
137
133
91
42
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