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 У статистичному бюлетені “Туристична діяльність 
у Тернопільській області” висвітлені наступні питання: 
• загальна характеристика суб’єктів туристичної діяльності 

(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) в 
області; 

• витрати суб’єктів туристичної діяльності в області на 
послуги сторонніх організацій, що використовуються 
при виробництві туристичного продукту; 

• кількість і вартість реалізованих суб’єктами туристичної 
діяльності в області туристичних путівок; 

• кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної 
діяльності в області; 

• розподіл туристів, обслугованих туроператорами та 
турагентами області, за метою поїздки та видами 
туризму; 

• структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами 
послуг) області за 2015 рік; 

• розподіл громадян за країнами, до яких вони 
виїжджали, та іноземних громадян за країнами, з яких 
вони прибули, в 2015 році; 

• суб’єкти туристичної діяльності (юридичні особи та 
фізичні особи-підприємці) в Україні за регіонами; 

• показники роботи суб’єктів туристичної діяльності в 
Україні за регіонами; 

• кількість і вартість реалізованих суб’єктами туристичної 
діяльності в Україні туристичних путівок за регіонами. 

Головним управлінням статистики у 
Тернопільській області підготовлено статистичний 
бюлетень “Туристична діяльність у Тернопільській 
області”, який складається з двох розділів: 

 
Ø суб’єкти туристичної діяльності в Тернопільській 
області; 

Ø суб’єкти туристичної діяльності в Україні за 
регіонами. 

 
Дана публікація містить інформацію про показники 

роботи суб’єктів туристичної діяльності – юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців; кількість і вартість 
реалізованих ними туристичних путівок; кількість 
обслугованих туристів та їх розподіл за метою поїздки 
та видами туризму; розподіл громадян за країнами, до 
яких вони виїжджали, за 2014 та 2015 роки. 

Інформація наводиться по Тернопільській області. 
Основні показники подаються в порівнянні з іншими 
регіонами України. 

Презентаційна версія статистичного бюлетеня 
«Туристична діяльність у Тернопільській області» 
розміщена на офіційному веб-сайті Головного 
управління статистики в розділі «Публікації» / 
«Економічна статистика» / «Економічна діяльність» / 
«Туризм». 


