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пеpсoнaлу, poзpoблення пpaвoвoгo зaбезпечення тa пеpетвopення куpopтiв i 

лiкувaльнo-oздopoвчих теpитopiй у зaпoвiднi зoни. 
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ДИТЯЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 

Дитячий туризм – вид туризму, що спрямований на задоволення дозвілля 

для дітей. Дитячий туризм – це пізнавальні екскурсії, дитячі табори. Це веселі 

канікули, розширення світогляду, нові друзі і безліч вражень для дітей різного 

віку. Програм дитячого туризму під час шкільних канікул та літнього 

відпочинку існує достатньо багато. Це, наприклад, активний відпочинок, 

екологічні табори, кінні тури, трекінг та походи, водний туризм і рафтинг та 
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освітні центри. Дитячий туризм починається з невеликих поїздок – дошкільних 

та шкільних екскурсійних турів [1]. 

Детальний аналіз стану, проблем та перспектив розвитку молодіжного та 

дитячого туризму в нашій державі не проводився, тому інформація про цей вид 

туризму вищезазначеними авторами дається фрагментарно і тільки в 

загальному аспекті розвитку туризму в цілому. За останні роки не було 

прийнято жодного законодавчого документа, який би чітко визначив завдання і 

нові ідеї розвитку молодіжного та дитячого туризму в Україні. Дитячо-

юнацький туризм як специфічна система являє собою складне утворення. 

Майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти й підлітки 

становлять 22,6 %, або близько 11 млн. чоловіки, загальної кількості населення 

України. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до 

погіршення стану здоров’я молоді, яка зумовлена негативними факторами 

соціально-економічного, екологічного та психо - емоціонального характеру. 

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою 

України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й 

громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із 

найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального 

захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок [2]. 

Державна туристична адміністрація України, інші міністерства та 

відомства реалізують державну молодіжну політику в контексті виконання 

загальнодержавної програми[3,4] «Молодь України». 20 березня 1998 р. були 

затверджені комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації 

державної молодіжної політики в Україні, які передбачали:  

- сприяти розвитку інфраструктури молодіжного туризму, створенню 

умов для широкого залучення молоді до опанування надбаннями національно-

культурної спадщини України; 

- забезпечити підтримку краєзнавчого туризму;  

- організовувати та проводити туристські спортивні заходи (зльоти, 

олімпіади першості, чемпіонати, інші види змагань) на національному і 
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регіональному рівнях для молоді та студентів; 

- забезпечувати організацію туристських поїздів для молоді, 

активізувати туристичні обміни молодіжними групами з метою навчання, 

стажування та ознайомлення з народними традиціями і культурою, обміном 

молодіжними спортивними командами. 

Управління сферою дитячого туризму України потребує значних змін: 

потрібно переглянути основні напрямки розвитку дитячого туризму (звернути 

увагу на індустрію розваг, створення дитячих таборів відпочинку із вивченням 

іноземних мов), залучити іноземні інвестиції та реформувати структуру його 

апарату управління. Крім того, потрібно звернути увагу на в’їзний дитячий 

туризм. Одним із способів стабілізування розвитку дитячого туризму в Україні 

може стати створення нової організації – Українського центру дитячого 

туризму. Отже, можна зробити висновок в номерному фонді молодіжних турбаз 

переважають двомісні номери, їх частка становить 57%. Аналізуючи структуру 

номерного фонду, можна сказати, що найбільш комфортні молодіжні турбази в 

Львівській, Закарпатській області та АР Крим. Починаючи з 2007 році 

відбувалось падіння в обсягах обслуговування туристів на 9,3 тис. осіб. Таким  

чином в 2010 році було обслуговано 57,5 тис. туристів з них 7,8 тис – іноземці, 

які відпочивали на молодіжних турбазах Закарпатської області. 

Характеризуючи молодіжний туризм в сучасній Україні, можна зазначити те, 

що на сьогоднішній день розвиток цього сегменту туристського ринку 

знаходиться нажаль, ще на недосить високому рівні. В першу чергу це 

пов’язано з недостатнім рівнем розвитку туристської інфраструктури даного 

виду туризму як у функціональному, так і в регіональному аспектах. А також 

недостатньо активним залученням молоді до туристично-краєзнавчої 

діяльності. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ У ВИВЧЕННІ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ 

 

У наукових дослідженнях регіональних туристичних ринків одним з 


