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В статье проанализированы и обобщены современные теоретические и практичес-
кие рекомендации и теоретико-методологические основы составления статистики
туризма. Рассмотрены современные методические и методологические положения по
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IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL FRAMEWORK
OF TOURISM SATELLITE ACCOUNT

The article analyzes and summarizes the current theoretical and practical recommendations
along with methodological framework of tourism statistics compilation. Contemporary methodical
and methodological provisions on tourism statistics in Ukraine are reviewed. The expediency of
introducing tourism satellite accounts into national statistics of Ukraine is grounded. 
Keywords: tourism statistics; satellite accounts; tourism industry; tourism; national accounts
system.

Постановка проблеми. Туристична галузь набуває дедалі більшого значен-
ня для соціально-економічного розвитку країн світу. Разом з тим, міжгалузеві
зв’язки в туризмі щільно переплетені, що не дає змогу оцінити вплив тури-
стичного споживання та туристичної активності на національне господарство
або його окремі сектори. Це викликає необхідність постійної розбудови та
вдосконалення статистичного апарату туристичної галузі з метою визначення
методології збору та розрахунку статистичних показників у туризмі.
Статистика туризму необхідна для проектування маркетингових стратегій,
зміцнення міжорганізаційних зв'язків, оцінки ефективності туристичної галу-
зі країн та вимірювання впливу туризму на національну економіку. Для отри-
мання й узагальнення інформації для визначення реального впливу туризму
на макроекономічні показникі фахівцями Всесвітньої туристської організації
(UNWTO), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD),
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Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC) і Статистичного бюро
Європейського співтовариства (EUROSTAT) було розроблено Рекомендації з
методології допоміжних рахунків індустрії туризму (Tourism Satellite Account:
Recommended Methodological Framework 2008 – TSA:RMF 2008) [13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики
статистичного забезпечення туристичної галузі та впровадження сателітних
рахунків індустрії туризму в систему національних рахунків держави відобра-
жено у працях вітчизняних та зарубіжних вчених та дослідників, серед яких
А. Блейк [9], В.Г. Гуляєв [4], Р. Дурбарри [9], О.Г. Милашко [5], М.А. Окландер
[6], А.З. Підгорний [7], М.Т. Сінклер [9], Д. Фречтлинг [10], Е. Хорват [10] та
ін.

Метою дослідження є аналіз сучасних міжнародних методологічних поло-
жень зі статистики туризму, обґрунтування необхідності складання сателітних
(допоміжних) рахунків туризму в Україні.

Основні результати дослідження. Туризм є соціальним, культурним та еко-
номічним явищем, яке спричиняє переміщення людей. Вплив туризму на різ-
номанітні види економічної діяльності сприяє зацікавленості з боку міжна-
родних організацій, метою яких є вимір вкладу туристичної галузі в економіч-
ну та соціальну сферу відвідуваних туристичних дестинацій, визначення сту-
пеня його взаємозалежності та взаємозв’язку з іншими соціально-економіч-
ними видами діяльності. Як наслідок, ряд країн і міжнародних організацій
взяли участь у розробці концепцій, баз даних і методів, щоб зробити можли-
вим цей вимір [13].

З метою сприяння міжнародній порівнянності UNWTO у співпраці зі
Статистичним відділом Організації Об'єднаних Націй, Міжнародною органі-
зацією праці (ILO) та іншими членами Міжвідомчої координаційної групи
було розроблено Міжнародні рекомендації зі статистики туризму 2008
(International Recommendations for Tourism Statistics 2008 – IRTS 2008) [11].

IRTS 2008 фокусуються на діяльності, здійснюваною туристами під час
подорожей і вимірі цієї діяльності через як грошові, так і негрошові показни-
ки. Їх мета полягає в забезпеченні загальної опорної бази (основи), що засто-
совувається різними країнами світу при складанні статистики туризму, пред-
ставленні системи визначень, понять, класифікацій та показників, які є внут-
рішньо узгодженими, а також забезпеченні зв'язку сателітних рахунків туриз-
му, національних рахунків, платіжного балансу та статистики праці [11].

IRTS 2008 пропонують основні поняття і визначення, що стосуються різ-
них аспектів туризму, а саме визначення дефініцій «мандрівник», «відвідувач»,
«турист», «екскурсант»; класифікують види туризму; надають поняття
туристських витрат та їх різні категорії залежно від форм туризму; пропонують
класифікації, які можуть бути використані при аналізі туристичної діяльності
[11].

На підставі цих рекомендацій країнам пропонується розробити свою ста-
тистику туризму за наступними принципами [13]:

- оцінки повинні бути засновані на надійних статистичних джерелах;
- спостереження повинні бути статистичними за характером і проводи-

тись на постійній основі, об'єднуючи компіляцію базисних розрахунків з
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використанням показників для підвищення корисності одержуваних резуль-
татів;

- дані повинні бути порівнянні в часі в рамках однієї і тієї ж країни,
порівнянні між країнами та з іншими областями економічної діяльності;

- дані повинні бути внутрішньо погодженими і послідовними та надава-
тись в макроекономічних рамках, визнаних на міжнародному рівні.

Гарантування відповідності складання інтегрованої статистики туризму
методам складання макроекономічної статистики в цілому забезпечується
шляхом її гармонізації з Системою національних рахунків 2008 (System of
National Accounts 2008 – SNA 2008) [12].

Тимчасовий характер перебування туриста протягом подорожі в якості
споживача товарів і послуг туристичної та супутніх галузей відрізняє його від
інших категорій споживачів. Специфічні характеристики туриста не можуть
мати чітке відображення в системі національних рахунків, де операції класи-
фікуються і відображаються відповідно до відносно постійних характеристик,
однією з яких є країна проживання [13].

У зв'язку з цим SNA 2008 [12] передбачає використання допоміжних
рахунків, які визначаються в кожному конкретному випадку, мають свої
основні поняття, визначення, класифікації та правила обліку.

Створення допоміжних рахунків туризму шляхом використання
TSA:RMF 2008 [13] включає детальний аналіз усіх аспектів попиту на товари
та послуги, які можуть бути пов'язані з туризмом, встановлення взаємозв'язку
з пропозицією таких товарів і послуг всередині і за межами національної еко-
номіки, так само і взаємодія цієї пропозиції (вітчизняного або іноземного
походження) з іншими видами економічної діяльності.

Оскільки IRTS 2008 [11] вже забезпечують базову концептуальну узгодже-
ність з іншими статистичними системами, такими як SNA 2008, Керівництво
з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (Balance of
Payments and International Investment Position Manual – BPM6) [8], TSA:RMF
2008 [13] ґрунтуються на цій послідовності і забезпечують додатковий ресурс,
щоб зв'язати статистику туризму зі стандартними таблицями SNA 2008 [12]. 

Взаємозв'язок між IRTS 2008 [11] і TSA:RMF 2008 [13], так само як і вихід-
ні дані, використовувані при складанні статистики, створюють основу для
створення, підтримки і поліпшення національних систем статистики туризму.

Сателітні рахунки туризму передбачають [13]:
- макроекономічні агрегати, які описують розмір і прямий економічний

внесок туризму у ВВП, відповідно до аналогічних агрегатів як для економіки в
цілому, так і для інших видів економічної діяльності та галузей, що представ-
ляють інтерес;

- докладні дані про туристичне споживання, представлене в розширеній
концепції, яка описує діяльність туристів як споживачів, і так само джерела
задоволення туристичного попиту за рахунок внутрішньої пропозиції та
імпорту;

- докладні рахунки виробництва туристичної індустрії, включаючи дані
про зайнятість, взаємозв'язок з іншими видами економічної діяльності та
валового нагромадження основного капіталу;
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- зв'язок між економічними даними і нематеріальною інформацією про
туризм – число поїздок (відвідувань), тривалість перебування, мета поїздки,
види транспорту тощо.

Таким чином, TSA:RMF 2008 [13] слід розглядати з двох різних точок
зору:

1. Як статистичний інструмент, який доповнює концепції, визначення,
агрегати та класифікації, представлені в IRTS 2008 [11], та формує їх в аналі-
тичні таблиці, що забезпечують порівнянність значень між регіонами, країна-
ми або групами країн. Ці елементи також сумісні з іншими міжнародно визна-
ними макроекономічними агрегатами.

2. Як рекомендаційний базис для розвитку національної системи стати-
стики туризму, головним завданням якої є складання допоміжного (сателітно-
го) рахунку туризму, який можна розглядати як продукт такої системи. 

В Україні методологічна основа національної статистики туризму забез-
печується Методологічними положеннями зі статистики туризму затвердже-
ними Наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 [1] та
Методикою розрахунку обсягів туристичної діяльності затвердженою
Наказом Державної туристичної адміністрації України та Державним коміте-
том статистики України від 12.11.2003 [2].

Методологічні положення зі статистики туризму містять основні поняття
й терміни зі статистики туризму, перелік статистичних показників, визна-
чають завдання, порядок організації та методологію проведення державних
статистичних спостережень, джерела даних для підготовки узагальненої
інформації з питань туризму [1].

Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності визначає систему
показників, єдиних за змістом та порівнянних на національному та міжнарод-
ному рівнях, які характеризують обсяги туристичної діяльності та вплив
туризму на економіку. Методика застосовується для гармонізації на державно-
му рівні показників та джерел статистичної інформації, що визначають еконо-
мічне та соціальне значення туризму в Україні [2].

Разом з тим, зазначені положення не надають можливості повною мірою
встановити прямий внесок туристичної галузі в економіку, узгодити статисти-
ку туризму зі статистикою інших видів економічної діяльності на підставі
внутрішніх взаємозв’язків сателітного рахунку туризму, системи національних
рахунків та платіжного балансу, визначити обсяги та структуру споживчих
витрат, зумовлених туристичною діяльністю. 

У зв’язку з цим в рамках реалізації Стратегії розвитку державної статисти-
ки України на період до 2012 р., схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 № 1413-р [3], було передбачено розроблення
методології складання допоміжних соціальних рахунків, зокрема сателітного
рахунку туризму. Проте станом на 2015 р. зазначена методологія не була ство-
рена. 

Відсутність методології складання допоміжного (сателітного) рахунку
туризму в Україні сповільнює інтеграцію до європейської та світової тури-
стичної індустрії, унеможливлює повною мірою визначити вплив туристської
галузі на національне господарство та його окремі сектори, заважає гармоні-
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зації національної методології складання статистики туризму з міжнародною,
призводить до неможливості забезпечення порівнянності національних ста-
тистичних даних з міжнародними.

У зв’язку з цим першочерговими завданням розбудови національної ста-
тистики туризму повинні стати: внесення змін і доповнень до діючої системи
національних рахунків, системи обліку та звітності; розробка законодавства з
питань регулювання туристичної статистики; розробка та впровадження сате-
літних рахунків у систему національних рахунків для визначення впливу
туризму на розвиток супутніх галузей економіки.

Висновки. Аналіз сучасних міжнародних методичних та методологічних
положень зі статистики туризму, а саме Рекомендацій з методології допоміж-
них рахунків індустрії туризму (TSA:RMF 2008 [13]) та Міжнародних рекомен-
дацій зі статистики туризму 2008 (IRTS 2008 [11]), дослідження їхньої сутно-
сті, основних принципів та рекомендацій надали підстави зробити висновок
про необхідність та доцільність їх впровадження у практику національної
туристичної статистики за умови забезпечення концептуальної узгодженості
та гармонізації. Це дасть змогу визначити вагомість туризму для національної
економіки, обсяги туристичного споживання та економічну ефективність
туризму для держави.
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