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Кількість суб’єктів 

туристичної діяльності 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб

у тому числі

турагенти

Суб’єкти туристичної діяльності 

у 2020 році

Кількість туроператорів та 
турагентів-юридичних осіб

16

у тому числі
турагенти
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Кількість турагентів - фізичних 
осіб – підприємців
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Кількість суб’єктів 

туристичної діяльності 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб

у тому числі

турагенти

Кількість та вартість реалізованих туроператорами 

та турагентами туристичних пакетів у 2020 році

виїзним туристам для 

подорожі за кордон

Кількість 
туристичних пакетів, 

од

478

4533

Вартість 
туристичних пакетів

(з урахуванням ПДВ),

тис.грн

2049,7

135129,9

(юридичні особи та фізичні особи-підприємці)

внутрішнім туристам 

для подорожі по Україні
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Кількість суб’єктів 

туристичної діяльності 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, осіб

у тому числі

турагенти

Кількість туристів, обслугованих 

туроператорами та турагентами
(юридичні особи та фізичні особи-підприємці)

(осіб)

Розподіл туристів, 

обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності, за видами 

туризму у 2020 році

Виїзні туристи

10513

Фізичні особи-
підприємці

5599

Юридичні особи

4914

Внутрішні туристи

690

Фізичні особи-
підприємці

552

Юридичні особи

138

8615
9516

17957

21594

11203

2016 2017 2018 2019 2020

(осіб)
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Розподіл туристів, 

обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, 

за метою поїздки у 2020 році
(юридичні особи та фізичні особи-підприємці)

Службова, ділова, 
навчання

1

Лікування

19

Дозвілля, відпочинок

11183

Усього туристів, 

осіб

11203 
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Найбільш популярні напрями туристичних подорожей у 2020 році 

Єгипет 

51,1%

ОАЕ 

0,6%

Туреччина 

43,9%

Домініканська 

Республіка 

0,7%

Болгарія 0,8%

Чорногорія 

0,7%

У 2020 році 

10513 туристів

здійснили подорожі

у 32 країни світу
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Туризм – діяльність відвідувачів, які здійснюють поїздку до

основного місця призначення за межами їх звичного

середовища (за умови, що тривалість такої поїздки становить

менше року), з будь-якою основною метою (ділова поїздка,

відпочинок або інша особиста мета), окрім роботи за наймом у

суб’єкта-резидента в країні або місці відвідування.

В'їзний туризм – діяльність відвідувачів-нерезидентів у межах

відповідної країни під час в'їзної туристичної поїздки.

Виїзний туризм – діяльність відвідувачів-резидентів за

межами відповідної країни під час виїзної туристичної поїздки.

Внутрішній туризм – діяльність відвідувачів-резидентів у

межах відповідної країни під час внутрішньої туристичної

поїздки або частини виїзної туристичної поїздки.

Турист – відвідувач (внутрішній, в'їзний або виїзний), поїздка

якого включає ночівлю.

Туристичні оператори (туроператори) – юридичні особи, 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 та фізичні

особи-підприємці, 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.

Методологічні положення
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