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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний бюлетень "Туризм та відпочинок в Харківській 

області у 2018 році" вміщує інформацію, що висвітлює стан та тенденції 

розвитку туристичної діяльності, а також характеризує діяльність 

колективних засобів розміщування. 

У бюлетені представлені загальні економічні показники юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали туристичну діяльність: 

кількість і вартість реалізованих туристичних путівок, доходи від надання 

туристичних послуг, витрати суб’єктів туристичної діяльності. Також 

містить інформацію щодо колективних засобів розміщування (юридичні 

особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб): кількість місць у них, 

кількості осіб, що перебували в колективних засобах розміщування тощо. 

Інформація надається по Харківській області в цілому, а також  

по містах і районах області за 2018 р. Матеріали наведені у табличному 

вигляді. Бюлетень містить окремі міжрегіональні співставлення. 

Туристичні оператори (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 характерних і супутніх послуг і які в установленому порядку 

отримали ліцензію на туроператорську діяльність. 

Туристичні агенти (турагенти) – юридичні особи, створені згідно із 

законодавством України, а також фізичні особи-суб’єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації 

туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших 

суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо 

реалізації характерних і супутніх послуг. 

Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає. 

Турист – особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни 

з не забороненою законом країни перебування метою на термін  

від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної 

діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування  

в зазначений термін. 

В’їзний туризм – подорожі в межах України осіб, які постійно не 

проживають на її території. 

Виїзний туризм – подорожі громадян України та осіб, які постійно 

проживають на території України, до іншої країни. 

Внутрішнім туризмом є подорожі в межах території України 

громадян України та осіб, які постійно проживають на її території. 
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Колективні засоби розміщування – засоби розміщування, в яких 

надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, із загальною 

кількістю місць 10 або більше. До колективних засобів розміщування 

належать готелі та аналогічні засоби розміщування (готелі, мотелі), засоби 

розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 

(хостели, будинки відпочинку, пансіонати відпочинку, бази відпочинку, 

туристські бази, гірськолижні притулки), кемпінги та стоянки для 

житлових автофургонів і причепів та інші засоби розміщування 

(гуртожитки для приїжджих, інші місця для тимчасового розміщування). 
 

 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ 

 
% – відсоток 

грн – гривня 

КЗР – колективні засоби розміщування 

м. – місто 

од – одиниця 

ПДВ – податок на додану вартість 

тис. – тисяча 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці цифровими розрядами 

   

Символ (х) – заповнення даних за характером побудови таблиці не має сенсу 

   

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

   

"з них", 

"у тому числі" 

– наведено не всі доданки загальної суми; мають місце випадки, 

коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні 

сума складових не дорівнює підсумку 

 
© Головне управління статистики у Харківській області, 2019 
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ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Загальна характеристика суб’єктів 

туристичної діяльності по області 
 

 Усього 

У тому числі 

туропе-

ратори 

тур-

агенти 

суб’єкти, що 

здійснюють 

екскурсійну 

діяльність 

 

Юридичні особи 

 

Кількість суб’єктів туристичної 

діяльності, од 83 4 79 – 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб 264 17 247 – 

з них 

мають вищу або середню  

спеціальну освіту в галузі туризму 147 13 134 – 

жінки 218 12 206 – 

особи до 30 років 52 9 43 – 

Дохід від надання туристичних 

послуг, тис.грн1 40553,1 21123,3 19429,8 – 

 

Фізичні особи-підприємці 

 

Кількість суб’єктів туристичної 

діяльності, од 183 х 175 8 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб 179 х 171 8 

з них 

мають вищу або середню  

спеціальну освіту в галузі туризму 94 х 91 3 

Кількість неоплачуваних 

працівників (власники,  

засновники підприємства та члени 

їх сімей), осіб 85 х 81 4 

Дохід від надання туристичних 

послуг, тис.грн1 46050,1 х 39907,0 6143,1 
_____________ 
1 Без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов’язкових платежів. 
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КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ 

 

Мережа колективних засобів розміщування 

в області 
 

 
Усього 

У тому числі 

готелі та 

аналогічні засоби 

розміщування1 

інші засоби 

розміщування2 

    
Кількість колективних засобів 

розміщування, од 67 38 29 

Кількість місць у КЗР, од 7511 3395 4116 

Кількість номерів у готелях та 

аналогічних засобах розміщування, од 1889 1889 х 

Кількість осіб, що перебували у КЗР 218535 184628 33907 

з них іноземців 36037 34613 1424 

Кількість ночівель осіб у КЗР, од 438796 314578 124218 
_________________ 

1 Готелі та мотелі. 
2 Засоби розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (хостели, будинки 

відпочинку, пансіонати відпочинку, бази відпочинку, туристські бази, гірські притулки), кемпінги 

та стоянки для житлових автофургонів і причепів, інші засоби розміщування (гуртожитки для 

приїжджих, інші місця для тимчасового розміщування). 

Примітка. У таблицях розділу "Колективні засоби розміщування" інформацію наведено за даними 

юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб. 
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