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Розподіл громадян України області, що були 
обслуговані суб’єктами туристичної діяльності, 
за країнами, до яких вони виїжджали у 2016 році
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Україна, як і більшість країн світу, щорічно 27 вересня відзначає свято – Всесвітній 

день туризму – свято тих, хто хоч раз вибирався з повсякденної суєти на відпочинок і тих, 

хто робить цей відпочинок комфортним.  

У 1979 р. свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської 

організації – головної міжнародної організації у сфері подорожей і туризму, яка займається 

розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної політики. З 1980 р. 

Всесвітній день туризму традиційно присвячують певній тематиці, а з 1998 р. це свято 

символічно проводить одна з країн-учасниць Всесвітньої туристської організації. У 2017 р. 

офіційні урочистості з нагоди Всесвітнього дня туризму пройдуть в Досі, Катар. Тема 

Всесвітнього дня туризму цього року – "Сталий туризм – інструмент для розвитку".  

Подорожі дають нові емоції та враження, розширюють кругозір, дозволяючи 

дізнатися багато цікавого про культуру і природу різних країн і народів.  

У 2016 р. у Харківській області налічувалось 255 суб’єктів туристичної діяльності, що на 3,4% 

менше у порівнянні з 2015 р. Суб’єкти туристичної діяльності області представлені 90 юридичними 

особами, з яких 11 туроператорів та 79 турагентів, та 165 фізичними особами-підприємцями, з яких 

161 турагент та 4 фізичні особи-підприємці, що здійснюють екскурсійну діяльність.  

Кількість туристів, обслугованих протягом 2016 р. туроператорами та турагентами 

Харківщини, становила 40,4 тис. осіб, з них 12,0% – діти до 17 років. Для переважної 

більшості туристів (96,3%) основною метою подорожі була організація дозвілля та 

відпочинку. З метою лікування виїжджали 3,3% туристів; зі службовою, діловою, 

навчальною метою подорожували 0,3% туристів; спортивний та спеціалізований відпочинок 

обрали лише 0,1% туристів. 

Туристичні подорожі здійснювалися як у межах України, так і за кордон. Подорожі до 

інших країн у 2016 р. здійснили 33,7 тис. осіб, або 83,4% від загальної кількості 

подорожуючих. Значно збільшується кількість туристів, подорожуючих в межах України – 

на 27,1% у 2016 р. проти 2015 р. 

Всіх любителів подорожей, активного відпочинку та його організаторів вітаємо з 

Всесвітнім днем туризму! Щиро бажаємо приємних вражень та емоцій від подорожей, успіхів 

та процвітання працівникам цієї галузі, завдяки яким люди отримують змогу насолодитись 

прекрасними світовими пам’ятками архітектури та відпочити в екзотичних куточках світу. 


