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АНОТАЦІЯ 

Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія. - Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.  

У дисертації проведено суспільно-географічне дослідження кластеру 

курортно-оздоровчого дитячого туризму України та його територіальної 

організації.  Розглянуто сутність дитячого туризму як суспільного феномену: 

вдосконалено поняття «дитячий туризм», «юний турист», в контексті типів 

дитячого туризму запропоновано його види з урахуванням мети подорожі та 

за функціональною ознакою. Систематизовано основні напрями вивчення 

такого виду туризму за кордоном та в Україні. Встановлено, що закордонні 

науковці здебільшого досліджують питання, які пов’язані з суб’єктом 

дитячого туризму: місце дитини в дослідженні туризму, ставлення дитини до 

відпочинку та оздоровлення, туристична поведінка дитини, послуги дитячого 

туризму, місце та простір в дитячому туризмі, відношення дитина - дорослий 

в туристичному процесі, а українські дослідники беруть до уваги проблеми, 

які пов’язані з об’єктом дитячого туризму: ресурсно-туристський потенціал 

території, кадровий потенціал в сфері дитячого туризму, територіальна 

організація комплексу дитячого туризму, інфраструктура дитячого туризму, 

система управління дитячим туризмом. 

Доповнено теоретичні засади концепції функціонально-господарської 

структури комплексу дитячого туризму України підкластерами відповідної 

спеціалізації. Визначено місце кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму України в функціонально-господарській структурі комплексу 

дитячого туризму України.  
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Вдосконалено поняття «комплекс дитячого туризму», «підкомплекс 

дитячого туризму», «кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму», 

«підкластер курортно-оздоровчого дитячого туризму», «територіальний 

кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму». Запропоновано методику 

дослідження кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму та його 

територіальної організації, яка інтегрує в своєму алгоритмі генезисно-

історичний аналіз, PESTEE-, кластерний, факторний аналіз, розрахунок 

інтегрального показника територіальної диференціації забезпеченості 

дитячими закладами оздоровлення і відпочинку (далі - ДЗОВ) та 

ефективності туристсько-рекреаційної діяльності в містах обласного 

підпорядкування та адміністративних районах України, картографічний, 

порівняльно-географічний методи. Обґрунтовано виділення територіальних 

кластерів національного (НТК), міжрегіонального (МТК), регіонального 

(РТК), локального  (ЛТК, ЛТПК) таксономічного рівня. 

Охарактеризовано еволюційні трансформації дитячого туризму в 

Україні. Проаналізовано територіальну диференціацію видів курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні. Встановлено, що в розрізі 

адміністративних районів та міст обласного підпорядкування України 

найбільш поширені туризм з метою оздоровлення та відпочинку, а також 

туризм з метою відпочинку, водночас, туризм з метою санаторно-курортного 

лікування характерний лише для деяких адміністративно-територіальних 

одиниць.  

Визначено основні фактори впливу на розвиток дитячого туризму: 

статичні природно-кліматичні та історико-культурні, а також динамічні 

економічні, соціально-культурні, політичні, екологічні, науково-технологічні 

та етичні; зміст динамічних - було охарактеризовано за допомогою PESTEE-

аналізу. В результаті факторного аналізу було виявлено дев’ять груп 

мультифакторів, які впливають на розвиток курортно-оздоровчого дитячого 

туризму в Україні, які узагальнено можна назвати (у порядку зменшення 
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сили впливу): 1) функціональні; 2) соціальні; 3) інфраструктурні; 4) 

економічні; 5) туристичної спеціалізації; 6) суспільно-географічного 

положення; 7) культурно-політичні; 8) транспортно-інформаційні; 9) 

науково-технічні. Встановлено, що на розвиток курортно-оздоровчого 

дитячого туризму в сусідніх адміністративних районах та областях України 

впливають одні й ті ж самі мультифактори або групи мультифакторів. 

Проаналізовано територіальну диференціацію забезпеченості ДЗОВ в 

розрізі міст обласного підпорядкування та адміністративних районів України, 

що дозволило виявити риси розміщення ДЗОВ. Дослідження туристсько-

рекреаційної діяльності кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму 

показало, що ефективність такої діяльності в більшості міст обласного 

підпорядкування та адміністративних районах України відповідає 

середньому та низькому рівню. За результатами кластерного аналізу міста 

обласного підпорядкування та адміністративні райони згруповано відповідно 

до рівня розвитку курортно-оздоровчого дитячого туризму. Розроблено 

картографічні моделі територіальної диференціації видів курортно-

оздоровчого дитячого туризму, забезпеченості ДЗОВ міст обласного 

підпорядкування та адміністративних районів України, ефективності 

туристсько-рекреаційної діяльності кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму, рівнів розвитку курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні. 

Проаналізовано функціонально-компонентну, територіально-

функціональну та організаційно-управлінську структуру кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України. Охарактеризовано основі елементи 

цих структур та встановлено зв’язки, які виникають між відповідними 

елементами. Запропоновано графічні моделі функціонально-компонентної та 

організаційно-управлінської структур кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України. Запропоновано картографічну модель 

територіально-функціональної структури кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України.  
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Визначено риси територіальної організації кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України. Виділено та охарактеризовано 

елементи територіально-кластерної структури курортно-оздоровчого 

дитячого туризму, а також зв’язки між ними на прикладі Поліського, 

Подільського, Карпатського, Вінницько-Житомирського, Деснянсько-

Придніпровського, Донецько-Луганського, Дніпро-Харківського, 

Херсонсько-Миколаївського, Придніпровського МТК, Одеського, 

Запорізького, Кримського РТК, інших РТК, деяких ЛТК та ЛТПК. 

Систематизовано проблеми розвитку та територіальної організації 

кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України. Запропоновано 

шляхи їх вирішення, які охоплювали наступні напрями: 1) зміни на 

законодавчому рівні (термінологія, виконавчі органи влади, механізм 

управління); 2) формування організаційного механізму проведення атестації 

дитячих таборів та внесення їх до Реєстру, направлення дітей на 

оздоровлення та відпочинок; 3) державний контроль, підтримка діяльності 

ДЗОВ (державно-приватне партнерство) та статистична звітность; 4) 

розбудова туристичної інфраструктури кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України; 5)  сприяння та координування функціонального, 

інформаційного та інвестиційного векторів розвитку кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України. Висвітлено перспективи 

функціонування кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні 

та його територіальної орагнізації. 

Ключові слова: дитячий туризм, дитяче оздоровлення та відпочинок, 

курортно-оздоровчий туризм, кластер курортно-оздоровчого дитячого 

туризму, Україна, територіальна організація, територіальний кластер 

курортно-оздоровчого дитячого туризму, таксономія територіальних 

кластерів. 
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SUMMARY 

Dolhova K.S. Geospatial organization of the cluster of resort and health-

improving children’s tourism of Ukraine. - Qualification scientific work on the 

rights of manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.02 – Economic and social geography. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The thesis devotes to socio-geographical research of the cluster of resort and 

health-improving children's tourism of Ukraine and its geospatial organization. It 

considers the essence of children's tourism as a social phenomenon: it improves the 

concept of "children's tourism", "child tourist", there are suggested kinds of 

children’s tourism according to the types of children's tourism, the purpose of the 

trip and the functional feature. There are systematized the main directions of 

studying this kind of tourism abroad and in Ukraine. It establishes that foreign 

scientists mostly study the subject of children's tourism: children in tourism 

research, children's attitude to rest and recreation, children's tourist behavior, 

tourist services for children, place and space in children's tourism, child and adult 

in the tourism process, and Ukrainian researchers study problems associated with 

the object of children's tourism: resource and tourism potential of the territory, 

human resources in the field of children's tourism, infrastructure of children's 

tourism, children's tourism management system. 

Theoretical foundations of the concept of the functional-economic structure of 

the children's tourism complex of Ukraine is supplemented by sub-clusters of the 

corresponding specialization. There is determined the place of the cluster of resort 

and health-improving children's tourism and its sub-clusters in the functional-

economic structure of the children's tourism complex of Ukraine. 

The paper improves the concept of "complex of children's tourism", "sub-

complex of children's tourism", "cluster of resort and health-improving children's 

tourism", "sub-cluster of resort and health-improving children's tourism", 
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"territorial cluster of resort and health-improving children's tourism". The method 

of socio-geographical research of the cluster of resort and health-improving 

children's tourism of Ukraine and its geospatial organization is formulated. It offers 

genesis-historical analysis, PESTEE-, cluster, factor analysis, calculation of 

integral index of the territorial differentiation of the provision of children’s camps 

and of the effectiveness of recreational activity the districts and towns of regional 

submission in Ukraine, cartographic, comparative-geographical methods. It 

substantiates the allocation of territorial clusters on national (NTC), trans-regional 

(TRTC), regional (RTC) and local (LTC, LTSC) taxonomic levels. 

 The thesis describes the evolutionary transformations of children's tourism in 

Ukraine, the socio-geographical dimension of the modern development of the 

resort and health-improving children's tourism of Ukraine. It analyzes territorial 

differentiation on the kinds of resort and health-improving children's tourism. It 

establishes that the most common kind of tourism is tourism of health-improving 

and recreation purpose, as well as tourism of recreation purpose. These kinds of 

tourism prevalent according to most of districts and towns of regional submission 

of Ukraine, at the same time, tourism of resort-improving purpose -  only to some 

territorial units. 

It identifies the main factors influencing the development of children's 

tourism: static natural-climatic and historical-cultural, as well as dynamic 

economic, socio-cultural, political, ecological, technological and ethical; the 

content of dynamic factors is characterized by PESTEE-analysis. As a result of 

factor analysis, nine groups of multifactors that influence the development of resort 

and health-improving children's tourism in Ukraine are identified (in order of 

decreasing influence force): 1) functional; 2) social; 3) infrastructural; 4) 

economic; 5) tourist specialization; 6) socio-geographical position; 7) cultural and 

political; 8) transport and information; 9) scientific and technological. It 

establishes that the same multifactors or groups of multifactors influence the 
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development of rest and health-improving children's tourism in neighboring 

districts and towns of regional submission of Ukraine. 

This research note analyzes the territorial differentiation of the provision of 

children’s camps of  the districts and towns of regional submission in Ukraine, that 

allowed to reveal the main features of the placement of children’s camps. The 

study of recreational activity of the cluster of resort and health-improving 

children's tourism showed that the effectiveness of such activity in the majority of 

districts and towns of regional submission of Ukraine corresponds to the average 

and low levels. According to the results of cluster analysis, districts and towns of 

regional submission of Ukraine were grouped in the level of development of resort 

and health-improving children's tourism. It developes mapping the territorial 

differentiation of the kinds of resort and health-improving children's tourism, of the 

provision of children’s camps of the districts and towns of regional submission in 

Ukraine, of the effectiveness of recreational activity, and of levels of development 

of resort and health-improving children's tourism, 

The thesis analyzes the functional-component, territorial-functional and 

managerial structure of the cluster of resort and health-improving children's 

tourism of Ukraine. It characterizes the elements of these structures and established 

connections that arise between the corresponding elements. It proposes the graphic 

models of functional-component and organizational-management structures of the 

cluster of health-improving children's tourism of Ukraine. It proposes mapping of 

the territorial-functional structure of the cluster of health-improving children's 

tourism of Ukraine. 

It defines the features of the geospatial organization of the cluster of resort 

and health-improving children's tourism of Ukraine. The elements of the territorial-

cluster structure of resort and health-improving children's tourism, as well as the 

connections between them are identified and characterized on the example of 

Carpathian, Desniansko-Pridneprovsky, Dnipro-Kharkivsky, Donetsko-Lugansky, 

Khersonsko-Mykolaivsky, Podilsky, Polissky, Prydniprovsky, Vinnitsko-
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Zhytomyrky TRTC, Crimean, Odesky, Zaporozhky RTC, other RTC, some LTC 

and LTSC. 

The paper systematizes the problems of development and geospatial 

organization of the cluster of resort and health-improving children`s tourism of 

Ukraine. It offers its solutions that covered the following directions: 1) legislative 

changes (terminology, executive bodies, management mechanism); 2) the 

formation of an organizational mechanism for the certification of children's camps 

and their inclusion in the Register, sending children for health-improving and 

recreation; 3) state control, support for the activities of children’s camps (public-

private partnership) and statistical reporting; 4) development of the tourist 

infrastructure of the cluster of resort and health-improving children's tourism of 

Ukraine; 5) promotion and coordination of functional, informational and 

investment vectors for the development of the cluster of resort and health-

improving children's tourism Ukraine. It highlights the prospects of functioning of 

the cluster of resort and health-improving children's tourism in Ukraine and its 

territorial organization. 

Key words: children's tourism, children's health-improving and recreation, 

resort and health-improving children’s tourism, cluster of resort and health-

improving children's tourism, Ukraine, geospatial organization, territorial cluster of 

resort and health-improving children's tourism, taxonomy of territorial clusters. 

 

 

  



10 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Долгова К.С. Дитячий туризм: досвід зарубіжних досліджень / 

К.С.Долгова // Географія та туризм: Наук. зб. / [Ред. кол.: Любіцева О.О. 

(гол.ред.) та ін.]. - К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 37. –  С.70-79. 

2. Долгова К.С. Кластерна модель територіального комплексу дитячого 

туризму та рекреації в Україні / К.С.Долгова // Економічна та соціальна 

географія / [Ред. кол.: Я.Б.Олійник (гол. ред) та ін.]. – 2017. – Вип. 78. – С.47-

52. 

3. Долгова К.С. Еволюція суспільних функцій та особливих рис 

дитячого туризму та рекреації в Україні / К.С. Долгова // Географія та туризм 

/ [Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол.ред.), та ін.]. - К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 40 

. – С.39-48. 

4. Долгова К.С. Просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами 

оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України / К.С.Долгова 

// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Географія. - К., 2018. – Вип.2 (71).  –  С.35-38. 

5. Долгова К.С. Методика оцінки ефективності діяльності ДЗОВ (на 

прикладі Київської області) / К.С.Долгова // Географія та туризм / [Ред. кол.: 

Любіцева О.О. (гол.ред.), та ін.]. - К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42. – с.64-70. 

 

Статті в наукових виданнях за кордоном: 

6. Долгова К.С. Факторный анализ в исследовании курортно-

оздоровительного детского туризма (на примере городов областного 

подчинения и районов Украины) / К.С.Долгова // Могилевский Меридиан. – 

Т. 18, Вып.3-4 (41-42). – Могилёв, 2018. – С.64-68. 

 

 

 



11 

 

 Тези наукових доповідей: 

7. Долгова К.С. Просторовий аналіз діяльності дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в Україні / К.С.Долгова // Молоді науковці – 

географічній науці: Збірник наукових праць ХІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Випуск ХІІ. 

– К.: «Прінт-Сервіс», 2016.  – С. 110-113. 

8. Долгова К.С. Історія розвитку дитячого туризму в Україні Географія, 

економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / К.С.Долгова // 

Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – 

С.118-123. 

9. Долгова К.С. Формування соціального капіталу в сфері дитячого 

туризму в Україні. Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали 

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2016 р., Черкаси). – Черкаси: 

Видавець О.М.Третяков, 2016. – С.123-126. 

10. Долгова К.С. Факторний аналіз розвитку дитячого туризму в Україні: 

визначення динамічних факторів за методикою PEST-аналізу / К.С. Долгова 

// Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 

(м.Харків, 20-21 квітня 2017 р.) / гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ 

імені В.Н.Каразіна, 2017. –  С.202-204. 

11. Долгова К.С. Сутність поняття «дитячий туризм» / К.С.Долгова // 

Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць ХІІІ 

міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених. Випуск ХІІІ. – К.: Прінт-Сервіс, 2017.  – С.127-130. 

 

  



12 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ................................................................. 14 

ВСТУП ....................................................................................................................... 15 

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ ................... 23 

1.1. Дитячий туризм як суспільний феномен ...................................................... 23 

1.2. Еволюція географічних досліджень дитячого туризму .............................. 30 

1.3. Кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму як об’єкт суспільно-

географічного дослідження ................................................................................... 37 

1.4. Методика дослідження територіальної організації кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму ............................................................................. 47 

Висновки до 1 розділу ............................................................................................. 63 

РОЗДІЛ 2.  ЕВОЛЮЦІЯ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-

ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ .................................. 66 

2. 1. Еволюційні трансформації організації дитячого туризму ......................... 66 

2.2. Суспільно-географічний вимір розвитку кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму на сучасному етапі ........................................... 85 

2.3. Фактори розвитку комплексу дитячого туризму ......................................... 92 

2.4. Фактори формування територіальної структури кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму ............................................................................. 94 

Висновки до розділу 2 ........................................................................................... 101 

РОЗДІЛ 3. ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ 

КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ........ 103 

3.1. Територіальна диференціація забезпеченості дитячими закладами, які 

надають послуги санаторно-курортного лікування, оздоровлення та 

відпочинку ............................................................................................................ 103 

3.2. Територіальна диференціація забезпеченості дитячими закладами, які 

надають послуги відпочинку .............................................................................. 107 

3.3. Територіальна диференціація ефективності функціонування кластеру 

курортно-оздоровчого дитячого туризму .......................................................... 111 

3.4. Територіальна диференціація рівнів розвитку курортно-оздоровчого 

дитячого туризму ................................................................................................. 117 



13 

 

Висновки до розділу 3 ........................................................................................... 123 

РОЗДІЛ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСТЕРУ КУРОРТНО-

ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ................................... 125 

4.1.Функціонально-компонентна структура...................................................... 125 

4.2. Територіально-функціональна структура ................................................... 133 

4.3. Державне регулювання в сфері дитячого туризму .................................... 138 

4.3.1. Організаційно-управлінська структура кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму ................................................................ 142 

4.4. Територіально-кластерна структура ........................................................... 146 

4.5. Проблеми та перспективи розвитку кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України .................................................................................. 163 

4.5.1. Проблеми розвитку кластеру курортно-оздоровчого туризму та 

шляхи їх вирішення .................................................................................. 163 

4.5.2. Перспективи розвитку кластеру курортно-оздоровчого туризму..169 

Висновки до розділу 4 ........................................................................................... 173 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 175 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................... 179 

ДОДАТКИ ............................................................................................................... 203 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ДЗВ- дитячий заклад відпочинку 

ДЗОВ – дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

ЗУ  – Закон України 

КОДТ – курортно-оздоровчий дитячий туризм 

ЛТПК – локальний територіальний підкластер 

ЛТК – локальний територіальний кластер 

МТК – міжрегіональний територіальний кластер 

НТК– національний територіальний кластер 

Реєстр – Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку (Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та 

відпочинку дітей) 

РТК – регіональний територіальний кластер 

Структурні підрозділи – cтруктурні підрозділи, до компетенцій яких 

відносяться питання організації оздоровлення та відпочинку дітей при 

Державній адміністрації м.Києва, обласних, районних державних 

адміністраціях 

 Центральний штаб – Центральний міжвідомчий штаб з координування і 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Виховання здорового та інтелектуально 

розвиненого підростаючого покоління виступає одним із основних завдань, 

які ставить перед собою людство. Тому і не дивно, що дитячий туризм 

динамічно розвивається в багатьох країнах світу і є найбільш благородним 

сектором туристичного ринку. Україна, в даному контексті, не є 

виключенням, питання формування соціального капіталу за рахунок 

дитячого оздоровлення, організації активного відпочинку підростаючого 

покоління, розвитку дитячого туризму є надзвичайно актуальним.  

Вивчення такої проблематики дало змогу встановити, що найбільшим 

попитом серед українських дітей та їх батьків користується курортно-

оздоровчий дитячий туризм, тому особливу увагу було приділено 

дослідженню саме такого різновиду дитячого туризму. В сучасних умовах 

трансформацій в Україні, в т.ч. децентралізації, гостро постає питання 

управління, планування та організації курортно-оздоровчого дитячого 

туризму, зокрема просторовий аспект таких процесів. Крім того, доцільність 

вивчення територіальної організації кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму в Україні, зумовлена нестабільною економічною ситуацією в країні, 

ситуацією з тимчасово окупованими територіями держави (АР Крим, 

частково Донецька та Луганська обл.), а також військовими діями на сході 

країни протягом останніх років.  

Теоретико-методологічні основи дисертаційної роботи склали праці з 

загальних питань суспільної географії, в т.ч. рекреаційної географії та 

дитячого туризму: О.Г. Топчієва, М.Д. Пістуна, О.І. Шаблія, О.О. Бейдика, 

О.О. Любіцевої, В.К. Мезенцева, О.Ю. Малиновської, І.Т. Твердохлєбова, 

М.С. Мироненка, Є.А. Котлярова та ін. Також були використані наукові 

напрацювання щодо дитячого відпочинку та оздоровлення, зокрема, вчених-

педагогів: О.Л. Шипко, Ю.Г. Ярчук, Т. В. Дуткевич, М.О. Наказного, 

О.О. Остапця-Свєшнікова та ін., вчених-економістів та істориків: 
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Я.М. Кашуби, А.М. Домище-Медяник та ін. 

Варто наголосити на тому, що в науковому середовищі існують 

проблеми фрагментарності висвітлення окремих питань, які стосуються 

дитячого туризму, в т.ч. курортно-оздоровчого дитячого туризму, а також 

недостатньої розробленості даної проблематики в українській науці з позиції 

суспільної географії. Зокрема, регіональний вимір територіальної організації 

кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму залишається недостатньо 

вивченим. Дисертаційне дослідження спрямоване на усунення зазначеного 

недоліку шляхом вивчення особливостей розвитку та функціонування 

кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму в розрізі адміністративних 

районів та міст обласного підпорядкування України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалася на кафедрі країнознавства та туризму географічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її 

тематика пов’язана з науковою роботою кафедри «Роль рекреаційної 

діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого 

віку на засадах сталого розвитку» (№ 16КП050-02). У межах даного 

дослідження підготовлено матеріали, які стосувалися спільної рекреаційної 

діяльності людей похилого віку та дітей в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, з денним перебуванням та таборах праці і відпочинку, а також 

шляхів формування соціального капіталу в сфері туризму та рекреації як 

засобу підвищення якості життя міського населення (довідка № 050/661-30 

від 26.11.2018). 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи - визначити риси 

територіальної організації кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму 

України. Відповідно меті було поставлено наступні завдання:  

 визначити сутність суспільно-географічного дослідження кластеру 

курортно-оздоровчого дитячого туризму та його територіальної організації; 
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 обґрунтувати місце кластеру курортно-оздоровчого туризму України в 

структурі комплексу дитячого туризму України; 

 простежити еволюційні трансформації організації дитячого туризму, в 

т.ч. курортно-оздоровчого; 

 визначити фактори, які впливають на розвиток дитячого туризму та 

формування територіальної структури кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України: 

 виявити риси територіальної диференціації забезпеченості дитячими 

закладами оздоровлення та відпочинку, ефективності та розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в розрізі міст обласного підпорядкування та 

адміністративних районів України; 

 охарактеризувати територіально-кластерну структуру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України; 

 систематизувати проблеми кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму, його територіальної організації, запропонувати шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є кластер курортно-оздоровчого 

дитячого туризму як складова суспільно-географічного комплексу дитячого 

туризму. Предметом — територіальна організація кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України.  

Методи дослідження. Методика дисертаційного дослідження 

ґрунтувалася на суспільно-географічному підході, який дозволив вивчити 

особливості геопросторової організації кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України з урахуванням принципів територіальності та 

регіональної цілісності, системності, концептуальності та зв’язності.   

Збір емпіричного матеріалу в роботі передбачав використання методів 

контент-аналізу, первинного статистичного аналізу. Зокрема, автором було 

проаналізовано статистичні матеріали Державної служби статистики 

України, обласних Управлінь статистики та міста Києва щодо курортно-



18 

 

оздорочого туризму в розрізі районів та міст обласного підпорядкування в 

Україні.  

Для досягнення поставленої мети та завдань дослідження було 

розраховано інтегральний показник територіальної диференціації 

забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку (далі - 

ДЗОВ) та ефективності туристсько-рекреаційної діяльності в містах 

обласного підпорядкування та адміністративних районах України, 

використано картографічний метод для аналізу територіальної диференціації 

характеристик кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України, 

застосовано генезисно-історичний підхід для визначення еволюційних 

особливостей організації дитячого туризму, використання PESTEE-, 

факторного та кластерного аналізу для висвітлення особливостей розвитку 

курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні, кластерний підхід та 

порівняльно-географічний метод для обґрунтування територіально-

кластерної структури курортно-оздоровчого дитячого туризму України. 

Інформаційна база для вивчення кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму як складової суспільно-географічного комплексу дитячого 

туризму включала: Закони України; Укази Президента України; законодавчі 

акти Верховної Ради і постанови Кабінету Міністрів України; нормативні 

документи міністерств та відомств, інших органів державного і регіонального 

рівнів управління; статистичні матеріали Державної служби статистики 

України, Управлінь статистики в областях, м.Київ; Державний реєстр 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку/ Державний реєстр майнових 

об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей; матеріали та методичні розробки 

Українського державного центру національного патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді; статистичні і фактичні матеріали, 

опубліковані в аналітичних оглядах, монографіях, закордонних та 

українських періодичних наукових виданнях; соціальні мережі та Інтернет-

портали (Facebook, Instagram, Telegraph тощо). 
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Наукова новизна одержаних результатів формує суспільно-

географічний підхід до вивчення кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму України, його територіальної організації та базується на наступних 

положеннях. 

Вперше:  

- розкрито механізм функціонування кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму; 

- визначено риси територіальної організації кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України в розрізі адміністративних районів та 

міст обласного підпорядкування; 

- обґрунтовано таксономію територіальних (національний, 

міжрегіональний, регіональний, локальний) кластерів та підкластерів 

курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні та розроблено 

картографічну модель територіальної організації кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України. 

Вдосконалено: 

-  сутність понять «дитячий туризм», «юний турист», «курортно-

оздоровчий дитячий туризм», «комплекс дитячого туризму», «підкомплекс 

дитячого туризму», «кластер дитячого туризму», «підкластер дитячого 

туризму», «кластер курортно-оздоровчого туризму», «територіальний 

кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму»; 

- методику суспільно-географічного дослідження кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму шляхом розрахунку інтегрального показника 

територіальної диференціації забезпеченості дитячими закладами 

оздоровлення і відпочинку та ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності в містах обласного підпорядкування та адміністративних районах 

України; 

- концепцію формування функціонально-господарської структури 

комплексу дитячого туризму України за рахунок виокремлення підкластерів. 



20 

 

Набуло подальшого розвитку: 

- використання генезисно-історичного підходу для визначення 

еволюційних особливостей організації дитячого туризму; 

- застосування PESTEE-аналізу для визначення факторів впливу на 

розвиток дитячого туризму в Україні;  

- використання картографічних моделей територіальної диференціації 

видів курортно-оздоровчого дитячого туризму, забезпеченості дитячими 

закладами оздоровлення і відпочинку та ефективності туристсько-

рекреаційної діяльності, розвитку курортно-оздоровчого дитячого туризму; 

- пропозиції щодо вирішення проблем розвитку та територіальної 

організації кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  

Теоретико-методичні розробки, узагальнення та висновки можуть бути 

використані в інших дослідженнях, пов’язаних з дитячим туризмом, 

вивченням поведінки учнів різного шкільного віку, управлінням туристсько-

рекреаційною діяльністю.  

Окремі результати дослідження знайшли відображення під час 

виконання однієї з науково-дослідних робіт Інституту психології імені 

Г.С.Костюка (довідка № 566-01-12 від 27.11.18) щодо розробки теми, яка 

стосується безпеки психічного здоров’я дітей, їх теоретичного ставлення до 

дійсності, де курортно-оздоровчий дитячий туризм виступає одним із засобів 

покращення життя підростаючого покоління, а також щодо вивчення 

поведінки учнів молодшого шкільного, підліткового та старшого шкільного 

віку в умовах позашкільного навчання.  

Результати дослідження було використано в роботі ПП «Туристична 

агенція «Тур Світ» (довідка № 20/12-1 від 20.12.18) за напрямом дитячого 

відпочинку та оздоровлення в українських ДЗОВ як навчальний матеріал для 

підвищення кваліфікації персоналу агенції та в роботі зі споживачами послуг 

дитячого туризму (батьками), зокрема, картографічні матеріали, які 
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стосувалися територіальної диференціації видів курортно-оздоровчого 

дитячого туризму в Україні; інформацію щодо особливостей надання послуг 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в різних за 

спеціалізацією та розташуванням дитячих таборах України; перелік 

розважальних та пізнавальних закладів, супутніх діяльності ДЗОВ, дані щодо 

їх поширення територією держави, а також специфіки надання таких послуг. 

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються при 

викладанні курсу «Методи досліджень в туризмі» на кафедрі країнознавства 

та туризму географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (довідка № 050/660-30 від 26.11.2018), зокрема, щодо 

застосування методів багатовимірного аналізу даних (факторний та 

кластерний аналіз). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій представлені результати власних досліджень щодо 

територіальної організації кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму 

як складової суспільно-географічного комплексу дитячого туризму. Наукові 

висновки та положення, представлені в дисертації, сформульовані особисто. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед яких: 

ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді науковці – 

географічній науці» (Київ, 2016), Х міжнародна наукова конференція 

«Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» 

(Львів, 2016), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туризм і 

гостинність: вчора, сьогодні, завтра» (Черкаси, 2016), Міжнародна науково-

практична конференція «Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти» 

(Харків, 2017), ХІІІ Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція 

«Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2017). 

Публікації. Основні результати проведеного дослідження відображені в 

11 одноосібних наукових працях загальним обсягом 4,4 д.а., зокрема: 5 
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статей у фахових виданнях України, 1 стаття у міжнародному фаховому 

виданні (3,3 д.а.); 5 тез доповідей у матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських конференцій (1,1 д.а). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаних джерел (210 найменувань) і 11 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 234 сторінки, водночас основний 

текст викладений на 164 сторінках. Дисертація містить 25 рисунків і 21 

таблицю, з яких 10 таблиць у вигляді додатків. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ 

1.1. Дитячий туризм як суспільний феномен 

У науковій та практичній літературі, яка стосується туризму та дитячого 

оздоровлення і відпочинку, немає єдиного підходу до визначення сутності 

дитячого туризму, існують розбіжності в формулюванні (дитячий, дитячо-

юнацький туризм) та обґрунтуванні цього поняття [60, с.8; 65, с.5; 80; 132; 

182; 187]. Як різновид туризму його виділяють за двома класифікаційними 

ознаками: категорією осіб (дитячий, молодіжний, сімейний, туризм для осіб 

похилого віку, для інвалідів) та віком учасників подорожі (дитячий, 

молодіжний туризм і туризм дорослих людей) [62, с.115; 71].   

О.О. Остапець-Свєшніков вважав, що дитячо-юнацький туризм – це 

засіб гармонійного розвитку підлітків та юнаків, що реалізується у формі 

відпочинку та суспільно-корисної діяльності, характерним компонентом якої 

є подорож (екскурсія, прогулянка, похід, експедиція) [107, с.24]. Науковець 

наголошував на ідентичності дитячо-юнацького туризму та туристсько-

краєзнавчої діяльності, яка поширюється на учнів шкіл та профтехучилищ, 

вік яких не перевищує 18 років [107, с.25].  

В.І. Курилова говорить про дитячо-юнацький туризм як про туристсько-

краєзнавчу діяльність учнів, що виходить за межі навчальних програм і 

організовується школою та позашкільними закладами з метою забезпечення 

педагогічно доцільного використання їхнього позаурочного часу. Науковець 

виділяє туристсько-краєзнавчу діяльність учнівської молоді в межах 

шкільного туризму, однак розмежовує такий вид туризму та краєзнавство 

[73, с.5]. 

Однак, на нашу думку, наведені вище визначення дитячого туризму 

характерні для етапу розвитку туризму, коли дитячий туризм розглядали 

лише як соціальний та як туристсько-краєзнавчу діяльність учнівської 

молоді, не беручи до уваги дитяче оздоровлення та відпочинок в таборах, а 
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також майже відсутні подорожі за кордон на той час. Тобто таке визначення 

дитячого туризму є дещо обмеженим для сучасних соціально-економічних, 

політичних умов існування світової спільноти.  

Дитячий туризм в сучасних умовах розвитку людства відіграє важливе 

соціальне значення, тому деякі науковці розглядають такий вид туризму саме 

з цієї точки зору. Так, В.А. Редіна вважає, що такий вид туризму надає 

унікальну можливість глибше пізнати і наочно ознайомитися з історичною та 

культурною спадщиною своєї країни та інших держав, пробудити у молодих 

людей почуття національної самосвідомості, виховати повагу та терпимість 

до побуту і звичаїв інших національностей та народів [60, с.8; 121, с.34].   

В.А. Квартальнов зазначає, що дитячий туризм - це важливий спосіб 

передачі новому поколінню накопиченого людством життєвого досвіду і 

матеріально-культурної спадщини, формування ціннісних орієнтацій, 

морального оздоровлення та культурного розвитку нації [132]. 

О.В. Колотуха визначає дитячо-юнацький туризм (ДЮТ) як вид 

рекреаційної діяльності, спрямований на задоволення оздоровчих, 

спортивних та пізнавальних потреб дітей поза місцем їх постійного 

проживання й навчання [66, с.5].  

Ф.Ф. Шандор, М.П. Кляп розглядають дитячий туризм як вид туризму, 

що спрямований на задоволення дозвілля для дітей: пізнавальні екскурсії, 

дитячі табори, робінзонади, розширення світогляду, активний відпочинок, 

екологічні табори, кінні тури, трекінг та походи, водний туризм і рафтинг, 

робінзонади та освітні подорожі. Поряд з дитячим науковці обґрунтовують 

поняття «шкільний туризм» як туристсько-краєзнавчу роботу в школі, 

спрямовану на задоволення рекреаційних потреб школярів [186, с. 157 - 170]. 

О.Ю. Малиновська вважає дитячий туризм засобом гармонійного 

розвитку дітей, який реалізується у формі відпочинку та суспільно-корисної 

діяльності, характерним структурним компонентом яких є організовані 

подорожі груп дітей у супроводі керівника і гіда-перекладача [80, с.3]. 
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А.Л. Шипко зазначає, що дитячо-юнацький туризм слід розглядати, по-

перше, як подорожі та екскурсії дітей і юнацтва, в процесі яких реалізуються 

завдання освіти, виховання, всебічного розвитку, оздоровлення та 

психофізичної реабілітації особистості на основі використання туристичних 

ресурсів. По-друге, як сегмент туристичного ринку, орієнтований на дітей та 

юнацтво, туристичні послуги та продукти для якого створюють і реалізують 

його суб’єкти: туроператори (в якості яких можуть виступати навчальні 

заклади всіх рівнів акредитації, позашкільні установи, дитячо-юнацькі 

організації, дитячі оздоровчі та молодіжні спортивно-оздоровчі табори, 

туристичні бази, туристські приюти, туристські клуби, федерація 

спортивного туризму тощо), екскурсійні бюро та турагенти [187, с.195].  

Дослідники наголошують на тому, що дитячий туризм орієнтований на 

дітей шкільного віку (до 18 років), тобто ключовим для обґрунтування такого 

туризму є його орієнтація на дитяче населення. Власне, суб’єктом 

(туристом), який задовольняє свої рекреаційні потреби засобами дитячого 

туризму та характеризується певними рисами, властивостями і станами 

(фізіологічними, психологічними, екологічними, економічними, соціальними 

тощо), виступає дитина [82]. Згідно Статті 1 Конвенції ООН «Про права 

дитини» (від 20.11.1989р.) дитиною є «кожна людська істота до досягнення 

18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не 

досягає повноліття раніше» [67].  

Тим самим приставка «юнацький» не конкретизує, а лише розширює 

розуміння дитячого туризму. По-перше, «дитячо-юнацький» включає в себе 

одразу дві категорії «дитинство» та «юність», що свідчить про різні вікові 

періоди розвитку дитячого населення з точки зору психології. В такому 

випадку доцільно було б розглянути такі види туризму, як: «юнацький», 

«дошкільний» та «підлітковий», оскільки в основі кожного з цих видів 

лежать послуги орієнтовані на задоволення потреб дітей, які за віком 

відповідають певному періоду їх психічного та особистісного розвитку. По-
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друге, на думку психологів та педагогів «юність» як віковий період в 

розвитку особистості має різні хронологічні межі, що може значно 

ускладнити дослідження такого виду туризму. Так, за «життєвим циклом 

людини» Е. Еріксона та за періодизацією шкільного віку Б.Т. Лихачова 

«юність» - це 13-14 до 18 років, а за дослідженнями Д.Б. Ельконіна, Л.І. 

Божович, В.В. Давидова, І.В. Дубровіної, І.С. Кона, В. Ф. Моргуна, Н.Ю. 

Ткачової «юність» - це період життя людини від 14-15 до 25 років [39; 41]. В 

останньому випадку «дитячо-юнацький туризм» виходить за рамки свого 

базового тлумачення і переходить у площину «молодіжного туризму», де 

основними споживачами послуг є люди віком від 18 до 30 років [186, с. 171]. 

Тому, на нашу думку, використання поняття «дитячий туризм» в науковому 

обігу є більш доцільним, ніж «дитячо-юнацький туризм». 

Для того, щоб дати найбільш точне визначення поняттю «дитячий 

туризм», слід звернути увагу на специфічність надання туристсько-

рекреаційних послуг дітям та тлумачення самого явища «туризм», 

визначеного в Законі України «Про туризм». Основними умовами дитячого 

туризму є організований виїзд (пересування) та перебування в межах 

дестинації дітей, наявність керівника групи дітей, який супроводжує юних 

туристів впродовж всієї подорожі (екскурсії, прогулянки, походу, експедиції 

тощо). Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один 

супроводжуючий на 15 дітей.  Якщо перевезення здійснюється  повітряним 

шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один 

супроводжуючий на 25 дітей [46]. 

Водночас, туризм визначено як тимчасовий виїзд людини з місця 

постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових 

цілях без зайняття оплачуваною діяльністю. Туристом (мандрівником) же 

вважається особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з 

різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 

годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з 
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зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін 

[46].    

За національною приналежністю юного туриста виокремлюють такі 

типи дитячого туризму: 

 внутрішній - подорожі дітей з туристичною метою в межах країни їх 

постійного проживання; 

 в’їзний – подорожі в межах країни дітей, які постійно не проживають 

на її території;  

 виїзний – подорожі осіб за межі країни постійного проживання до 

іншої країни [106]. 

Як комбінації вказаних типів дитячого туризму, виділяють наступні 

категорії дитячого туризму: 

 в межах країни – включає внутрішній та в’їзний дитячий туризм, 

відповідає сукупному туристському споживанню на території відповідної 

країни; 

 національний – охоплює внутрішній та виїзний дитячий туризм, 

співвідноситься з відповідною складовою валового національного 

туристського продукту; 

 міжнародний, де за напрямом туристського потоку розрізняють 

в’їзний та виїзний дитячий туризм [106; 125]. 

Найбільш вдало, на нашу думку, було здійснено класифікацію дитячого 

туризму в дисертаційному дослідженні К.О. Маслакової [84, с.4-6]. 

Науковець визначає такі види дитячого туризму: 

1) залежно від мети подорожі - культурно-пізнавальний; спортивний; 

рекреаційний; пригодницький; екологічний; освітній; 

2) за способом організації – самодіяльний та плановий; 

3) за тривалістю – одно-, дводенні та багатоденні; 

4) залежно від сезонності – сезонний, міжсезонний; 

5) за формою організації - індивідуальний, груповий; 
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6) за способом пересування – авіа-туризм, залізничний, автобусний, 

комбінований; 

7) за способом фінансування – соціальний та комерційний. 

Однак, перелік видів дитячого туризму залежно від мети подорожі не є 

вичерпним, крім того, такі види на практиці зустрічаються як окремо, так і в 

поєднанні один з одним. Слід поставити під сумнів наявність 

пригодницького (з огляду його небезпечності та складнощів в організації) та 

суто рекреаційного дитячого туризму. Так, пригодницький туризм – це вид 

туризму, який пов’язаний з фізичними навантаженнями та організацією 

нестандартних турів у екзотичні й екологічно чисті природні резервації [186].  

О.Ю. Малиновська виділяє наступні суспільні функції дитячого 

туризму: 

 рекреаційна або оздоровча, результатом якої є підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу дітей; 

 соціокультурна - туризм допомагає повноцінно використати 

вільний час дитини, розширити її кругозір, поєднати активний відпочинок та 

пізнання світу, культурно збагатити дитину, сприяє розвитку особистості; 

 виховна – моральне (формування поваги дитини до своїх 

однолітків, інших людей та довкілля), естетичне і фізичне виховання [80, 

с.4]. 

Такий перелік функцій дитячого туризму не є повним, оскільки 

сучасний дитячий туризм виступає засобом подолання низки проблем, які 

змушене вирішувати суспільство. На нашу думку, дитячий туризм також 

виконує екологічну, освітню, економічну та політичну функції.  

Таким чином, дитячий туризм – це вид туризму, який передбачає 

тимчасовий організований виїзд (пересування) групи дітей шкільного віку в 

супроводі керівника за межі місця постійного проживання та/або 

тимчасове організоване самостійне (без батьків) перебування дитини в 



29 

 

межах туристсько-рекреаційної дестинації з метою пізнання, лікування, 

оздоровлення, відпочинку, навчання тощо.  

Юний турист (дитина-турист) – особа шкільного віку (від 7 до 18 

років), яка здійснює подорож країною проживання та за її межі з 

пізнавальною, лікувальною, оздоровчою, освітньою, спортивною метою на 

термін від 24 годин до 6 місяців з зобов'язанням залишити країну або місце 

перебування у зазначений термін.  

Відповідно до реалій України внутрішній дитячий туризм слід 

розглядати, з урахуванням мети подорожі та за функціональною ознакою, в 

контексті наступних видів: 

1) курортно-оздоровчий (далі - КОДТ) – це вид туризму, який 

передбачає виїзд та тимчасове організоване перебування юного туриста в 

межах туристсько-рекреаційної дестинації з метою лікування, оздоровлення 

та відпочинку; 

2) пізнавально-подієвий – це вид туризму, який передбачає тимчасовий 

організований виїзд групи юних туристів в супроводі керівника за межі місця 

постійного проживання з пізнавальною, виховною та розважальною метою; 

3) спортивно-краєзнавчий – це вид туризму, який передбачає 

тимчасовий організований виїзд (пересування) групи юних туристів в 

супроводі керівника за межі місця постійного проживання з виховною, 

пізнавальною та освітньою метою;  

Виїзний дитячий туризм, за вказаними вище критеріями, можна 

поділити на наступні види: 

1) курортно-оздоровчий - це вид туризму, який передбачає тимчасовий 

організований виїзд групи юних туристів за кордон в супроводі керівника з 

метою лікування, оздоровлення та відпочинку. 

2) навчально-пізнавальний - це вид туризму, який передбачає 

тимчасовий організований виїзд групи юних туристів за кордон в супроводі 

керівника з метою пізнання та навчання; 
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3) спортивно-подієвий - це вид туризму, який передбачає тимчасовий 

організований виїзд групи юних туристів за кордон в супроводі керівника з 

метою спортивного відпочинку та розваг. 

 

1.2. Еволюція географічних досліджень дитячого туризму  

Історія розвитку дитячого туризму бере свій початок з кінця ХІХ – 

початку XX ст., а саме з появи на території США, Канади та країн Європи 

перших дитячих літніх таборів («табірний рух»). «Табірний рух» став 

проявом однієї з організаційних форм оздоровчої роботи з дітьми, з якого у 

1907 р. виокремився, а згодом охопив дітей зі всього світу, «скаутський рух» 

як напрям всебічного виховання особистості [17, с. 269-270, 274; 179, с. 180; 

205]. 

Вважається, що розповсюдження «табірного руху» у світі набуло 

стрімкого характеру завдяки місіонерській діяльності молодіжних спілок 

США (скаутських, християнських тощо). Тоді заклади дитячого відпочинку 

та оздоровлення (табори) почали з’являтися не лише в країнах Європи, а й на 

території країн Азії, зокрема в Японії, Малайзії та Китаї [188; 205]. 

Американську модель християнського табору копіювали й використовували, 

якщо вона збігалася з освітньою і церковною програмами країни, в якій їх 

організовували. Скаути, в свою чергу, проводили для дітей літні табори за 

межами міста, у дикій природі. В деяких країнах розробляли власні моделі 

організації таборів для підростаючого покоління (СРСР, Франція) [17, с.272, 

274].  

Попит і пропозиція на міжнародному туристичному ринку докорінно 

змінилися після Другої світової війни. Туризм стає формою дозвілля не 

тільки елітної верхівки суспільства, а й середнього класу, молоді й дітей, 

формується могутня індустрія відпочинку зі своєю інфраструктурою [17]. 

Саме з цього часу дитячий туризм набуває масовості як вид туризму та 

сегмент на ринку туристичних послуг, який охоплює оздоровлення та 
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відпочинок підростаючого покоління в таборах, екскурсії, експедиції, 

подорожі (в т.ч. в межах «скаутського руху», туристсько-краєзнавчої 

діяльності) в різних країнах світу [17; 179]. 

Однак вивчення феномену дитячий туризм науковцями країн світу 

(зокрема, Великобританія, Ізраїль, Китай, США, Канада, Австралія та Нова 

Зеландія) бере свій початок лише з 1980-тих у площині географії, 

туризмознавства, економіки, психології та педагогіки. В Україні такі 

дослідження беруть свій початок з 2000-х. 

Закордонні науковці розглядають дитину як окремий та дуже важливий 

об’єкт наукового дослідження [196, c.71; 198, c.498]. Обґрунтовують 

спеціальні методики проведення досліджень з дітьми та підходи до вивчення 

дитинства [190, c.208; 196, c.71]. Вважається, що діти як соціальні суб’єкти 

мають власний досвід, можуть його обговорювати та формувати власні 

думки щодо розвитку світу, в якому вони живуть [196, c.72; 200, c.94].  

Дослідженням дітей та дитинства займається низка академічних 

дисциплін (соціологія, психологія, педагогіка, медицина та ін.), в тому числі, 

географія. Перші кроки щодо вивчення дитинства в суспільній географії 

зробили американець Леонард Боуден та британець Колін Уорд, які 

впродовж 1970-их досліджували ставлення дітей до географії [190, c.209]. 

Згодом географів почали цікавити питання впливу екології на дитяче 

благополуччя на різних територіях, де вони проживають, а також питання 

впливу географічних знань дітей на їхнє життя. Останнє десятиліття ХХ ст. 

було відзначене стрімким зростанням географічних досліджень дитинства, 

зокрема, вивчалася соціопросторова нерівність та поведінка дитячого 

населення. Вже на початку ХХІ  ст.  було висунуто ідеї про новий напрям 

наукових досліджень в суспільній географії, який називають географією 

дитинства [207, c.80]. Для цієї дисципліни характерним стає вивчення місць 

та просторів, в яких перебувають діти, де саме простір та місце розглядають 



32 

 

як такі, що спонукають суспільство до самоорганізації та використання 

ресурсів [18; 190, c.211; 195; 196]. 

Згодом науковці, які вивчають сферу туризму за кордоном, почали 

замислюватися над тим, що необхідно вводити в науковий обіг поняття 

дитина-турист («юний турист»), оскільки дитина, якій згідно Конвенції ООН 

«Про права дитини» (1989) ще не виповнилося 18 років, як соціальний 

суб’єкт, споживає туристичні послуги та по-своєму розуміє процес 

відпочинку і оздоровлення [200, c.93] (див.Рис.1.1).  

 

Рис.1.1. Еволюція предмету міжнародних досліджень щодо дитинства, 

географії та туризму (авторська розробка за [190; 191; 195; 196; 200; 207]) 

 

Відповідно до цієї світової тенденції, іноземні науковці, вивчаючи 

дитячий туризм, приділяють увагу питанням, які пов’язані з суб’єктом даного 

виду туризму, «юним туристом», й охоплюють такі напрями, як: місце 

дитини в дослідженні туризму (Янів Порья (Ізраїль), Даллен Тімоті (Канада), 

Джон Баркер, Сьюзі Веллер (Великобританія), Дженні Смолл (Австралія) 

[190; 200; 202], ставлення дитини до відпочинку та оздоровлення (Янів 

Порья, Наам Атзаба-Порья (Ізраїль), Мартін Баррет, Седрік Каллінгфорд 

1970-і рр. 
• ставлення дітей до географії  

1980-і рр. 

• екологія на різних територіях та дитяче благополуччя 

• вплив географічних знань дітей на їх життя 

1990-т рр. 
• соціопросторова нерівність та поведінка дитячого населення  

2000-і рр. 

• географія дитинства як напрям географічних досліджень 
(вивчення місць та просторів, в яких перебувають діти)  

2010-і рр. 

• юний турист як суб'єкт дитячого туризму 
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(Великобританія) [193; 201], туристична поведінка дитини (Седрік 

Каллінгфорд, Нейл Карр (Великобританія), Норма Нікерсон, Клавдія 

Юровскі (США) [192; 193; 200], послуги дитячого туризму (Софі Тюрлі 

(Великобританія), Барбара Гейнс, Сьюзан Хаббарт (США) [194; 208], місце 

та простір в дитячому туризмі (Елісон Бургер, Мартін Барретт, Івантія Льюїс, 

Джо Нортон, Пітер Крафтл, Сара Холловей, Гілл Валентайн 

(Великобританія) [191; 196], відношення дитина - дорослий в туристичному 

процесі (Као-Чін Ванг, Ан-Тьєн Хсайхб (Китай), Барбара Гейнс, Сьюзан 

Хаббарт (США) [194; 209] (див.Рис.1.3).  

В закордонних дослідженнях дитячого відпочинку та оздоровлення 

використовують методи та методики, які запозичені з різних наук, а саме: 

психології, соціології, педагогіки, економіки, маркетингу, культурології, 

демографії та географії, тим самим відбувається формування специфічного 

інструментарію вивчення такої проблематики. Так, на основі соціологічних, 

психологічних методів дослідження дитячий туризм намагаються розглядати 

за віковими етапами розвитку дитини (дитинство, раннє дитинство, діти 

середнього віку, підлітковий вік, діти молодшого, середнього, старшого 

шкільного віку), також вивчають дитяче ставлення до відпочинку, їх 

поведінку під час подорожей та в ході підготовки до них [192, c.323-326; 193, 

c.123-125; 200, c.94-95; 201, c.391-392; 202, c.775; 209, c.186]. 

Використовуючи педагогічні методики роботи з дітьми, кількісними та 

якісними методами дослідження (спостереження, експеримент, опитування) 

стають рольові ігри, розповіді, ілюстровані запитання та лялькові інтерв’ю 

[190; 193, c.125-126; 197, c.499; 200, c.95; 202, c.776]. За допомогою методик 

маркетингових досліджень дослідники аналізують пропозицію на ринку 

дитячого туризму та попит на відповідні послуги [194, c.87-88; 208, c.3-4]. 

Також використовують теоретико-методологічні засади суспільної географії, 

а саме методологію географії дитинства та поведінкової географії для 
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вивчення ролі місця та простору в дитячому відпочинку та оздоровленні 

[195, c.766; 191, c.81-82; 196, c.72-73] (див.Рис.1.2). 

Закордонні дослідники [200, c.94] наголошують на тому, що вивчення 

дитячого туризму має включати не лише збір та аналіз первинної інформації, 

а й вторинної, тим самим поглиблюючи теоретичну базу знань. Також 

науковці зазначають [200, c.95], що проблематика дослідження дитячого 

оздоровлення та відпочинку в подальшому має стосуватися ринку дитячого 

туризму, яке покаже рівень якості обслуговування дітей, дитячий 

потенційний попит та платоспроможний попит їх батьків на послуги 

дитячого туризму. 

 

Рис.1.2. Міждисциплінарний інструментарій закордонних досліджень 

дитячого туризму (авторська розробка) 

 

Українські дослідники вивчають питання дитячого туризму, здебільшого 
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краєзнавча діяльність; організація відпочинку та оздоровлення дітей; 

проектування діяльності, психолого-педагогічне, методичне забезпечення 

експеримент, опитування, соціометрія 
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функціонування дитячого табору; нормативно-правове забезпечення надання 

послуг оздоровлення та відпочинку. В даному контексті особливо слід 

виділити роботи таких науковців, як: І.Т.Прус, О.Л.Шипко, Ю.Г. Ярчук, 

Т.В.Дуткевич, О.В. Жабокрицька, В.М. Горбинко, О. В. Биковська, Ж. В. 

Петрочко, С. І. Вагнер, Т. М. Гулечко, М.О.Наказний, О.М.Кондратюк та ін. 

[17; 58; 59; 101; 187; 188].  

Даний вид туризму розглядають як потужний елемент системи 

виховання підростаючого покоління, інструмент краєзнавчої та дозвіллєвої 

діяльності (Шипко О.Л., Базилевич Н.О., Король А.П. та ін.) [4; 69; 187]. Для 

вивчення цього питання використовують розроблену ще за радянські часи 

науково-методичну базу, наприклад, докторів педагогічних наук 

О.О.Остапеця-Свєшнікова та психологічних наук К.В.Бардіна, які 

досліджували туристсько-краєзнавчу діяльність учнівської молоді [5; 107; 

108]. Однак вивчення дитячого туризму лише з точки зору такого виду 

туристко-рекреаційної діяльності не розкриває всі аспекти його сучасного 

прояву. 

В той же час дитячий туризм, туристсько-краєзнавчу діяльність 

учнівської молоді розглядають вчені-економісти та історики, а саме: 

В.К.Євдокименко, В.Ф.Кифяк, В.І.Мацола, Я.М.Кашуба, С.І.Попович, 

А.М.Домище-Медяник (Україна), В.О.Квартальнов (Росія) [37; 60; 65, с.21].  

Також проблему дитячого оздоровлення та відпочинку розглядають через 

призму державної політики та управління, наприклад, А.Г.Калініченко [58; 

59]. 

З точки зору географічної науки методологічну базу для дослідження 

дитячого туризму становлять теоретико-методологічні розробки вчених-

географів О.Г. Топчієва, О.О. Бейдика, О.О. Любіцевої, М.В. Багрова, Л.О. 

Багрової, М.П. Крачила (Україна), І.Т. Твердохлєбова, Ю.О. Вєдєніна, М.С. 

Мироненка, Є.А. Котлярова (Росія) та ін. із загальних питань рекреаційної 

географії та туризму, рекреаційного районування та територіально-
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рекреаційних систем [9; 77; 78; 87; 124; 176; 185]. 

Серед вчених-географів питання дитячого туризму як туристсько-

краєзнавчої діяльності розкрито О.В. Колотухою, В.А. Редіною [65; 128], 

закордонний та вітчизняний досвід організації дитячого відпочинку та 

оздоровлення - О.Ю.Малиновською [80; 81], історія розвитку дитячого 

туризму – Н.Н. Коцан, В.І. Костащуком [71; 175]. 

Дитячий туризм також вивчають в контексті регіональних досліджень: 

А. Іванов, А. Кісельов, В. Кириченко, С. Похмурська, Р. Скабара та ін. [50; 

63; 123; 133].  

 

 

Рис.1.3. Дослідження дитячого туризму в Україні та за кордоном (авторська 

розробка) 

 

На відміну від закордонних науковців, вітчизняні дослідники, 
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кадровий потенціал в сфері дитячого туризму, територіальна організація 

комплексу дитячого туризму, інфраструктура дитячого туризму, система 

управління дитячим туризмом [60; 65; 56; 80; 132; 182] (див.Рис.1.3).  

На нашу думку, вивчення дитячого туризму в Україні обов’язково 

повинно стосуватися суб’єкта такого виду туризму, тобто запозичення 

практики закордонних досліджень в цьому контексті є надзвичайно 

актуальним питанням. Зокрема, доцільно займатися вивченням туристичної 

поведінки дитини, висвітленням її ставлення до подорожей та відпочинку, а 

також визначенням місця юного туриста в туристичному процесі 

(див.Додаток Ж). 

 

1.3. Кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму як об’єкт 

суспільно-географічного дослідження 

Об’єктом суспільно-географічних досліджень, в широкому розумінні, 

виступає вся ландшафтна оболонка Землі. На думку О.Г. Топчієва, «об’єкти 

суспільно-географічних досліджень повинні деталізуватися і бути більш 

конкретними» в залежності від мети та завдань такого дослідження [176, 

с.73]. Так, об’єктом суспільно-географічних досліджень може бути цілісний 

комплекс компонентів ландшафтної оболонки, який називають географічним 

комплексом, територіальним соціально-економічним комплексом, суспільно-

географічним комплексом [176, с.73; 185, с.207].  

Власне, суспільно-географічний комплекс – це виокремлена на основі 

суспільно-географічних зв’язків територіальна і комплексно-пропорційна 

структура матеріально-речовинних і духовних компонентів діяльності 

людини (за Пістуном М.Д.). Суспільно-географічний комплекс включає 

наступні компоненти: територію, населення, матеріальне виробництво, 

невиробничу сферу та інфраструктуру. Обов’язковою умовою для існування 

такого комплексу є цілісність та взаємодія його компонентів, яка 

забезпечується відповідними зв’язками [109, с.33].  
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О.Г. Топчієв наголошує на тому, що рекреаційна діяльність поєднує 

різноманітні види відпочинку і значну сукупність допоміжних, 

обслуговуючих видів діяльності, які разом називають рекреаційним 

господарством або рекреаційним комплексом. Вчений вважає, що 

рекреаційне господарство являє собою типовий міжгалузевий комплекс, 

оскільки у рекреаційному обслуговуванні прямо чи опосередковано приймає 

участь багато різних галузей економічної діяльності. Рекреаційний комплекс 

– це сукупність галузей і видів економічної діяльності, які забезпечують 

рекреаційними послугами населення країни, регіону, міста та створюють 

необхідні передумови для нормального функціонування туристично-

рекреаційного підприємства [176, с.562].  

Відповідно до концепції Котлярова Є.В. про рекреаційні комплекси 

виділяють (за функціональним призначенням або спеціалізацією 

рекреаційних підприємств на основі профілюючих галузей рекреаційного 

господарства та за стадіями формування комплексу) такі типи рекреаційних 

комплексів: 1) санаторно-курортний; 2) туристсько-оздоровчий; 3) 

санаторно-туристсько-оздоровчий; 4) мисливсько-риболовний; 5) 

туристсько-оздоровчо-мисливсько-риболовний; 6) всеохоплюючий [70, с.12]. 

Кожен з таких рекреаційних комплексів включає розвиток відповідних видів 

рекреаційної діяльності та підприємств обслуговування [70, С.13]. 

О.Г. Топчієв, розглядаючи функціональну структуру рекреаційного 

комплексу, також виділяє типи таких комплексів, які відповідають 

рекреаційним підкомплексам в розробленій ним схемі, а саме: 1) курортно-

оздоровчий; 2) пізнавально-діловий; 3) спортивний; 4) екологічний; 5) 

релігійний; 6) розважальний та ін. Науковець розглядає рекреаційне 

господарство як міжгалузевий комплекс, який за своєю функціональною 

структурою охоплює різноманітні рекреаційні цикли з надання рекреаційного 

обслуговування та комплексу супутніх послуг, сукупність яких відповідає 

рекреаційному кластеру [176, с.563]. Дослідник наголошує на тому, що саме 
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такі кластери визначають ту чи іншу спеціалізацію рекреаційних 

підприємств, той чи інший рекреаційно-туристський профіль. Кластери 

рекреаційних послуг відповідають видам рекреаційної діяльності, наприклад, 

курортно-лікувальний, курортно-оздоровчий, спортивно-оздоровчий 

відпочинок, пізнавальний, історико-етнографічний, історико-культурний, 

науковий, діловий, торговий, спортивний, ландшафтно-екологічний, 

релігійний, гостьовий і родинний, розважальний туризм. Рекреаційні заклади 

з однаковими кластерами рекреаційних послуг мають однотипову 

спеціалізацію і займаються однаковими видами рекреаційної діяльності, тому 

функціонально їх можна об’єднати у відповідні підкомплекси [176, с.564-

565]. Тобто функціональна структура рекреаційного комплексу, окрім 

рекреаційних циклів та кластерів, які виступають первинними ланками 

рекреаційної діяльності, включає рекреаційні підкомплекси, які було 

зазначено вище. 

На думку Л. Корецького та І. Смаля, найважливішими елементами 

рекреаційного комплексу є туристський, санаторно-курортний, оздоровчо-

рекреаційний, культурно-рекреаційний підкомплекси [174, с.34]. При цьому 

розвиток туристсько-рекреаційного комплексу відбувається на певній 

території, що дозволяє визначати такий комплекс як територіальний.   

Є.В. Котляров наголошує на тому, що територіальний рекреаційний 

комплекс являє собою поєднання рекреаційних установ і відповідних 

підприємств інфраструктури, об'єднаних тісними виробничими і 

економічними зв'язками, а також спільним використанням географічного 

положення, природних і економічних ресурсів території, яку займає 

комплекс [70, с.4]. 

О.О. Бейдик визначає територіальний рекреаційний комплекс як 

особливу форму територіальної організації господарства, яка формується в 

процесі взаємопов'язаного розвитку рекреаційної та інших видів 
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господарської діяльності на компактній території, що має специфічні 

соціально-економічні і природні характеристики [10]. 

Є.В. Котляров вважає, що існують дві групи передумов, які 

зумовлюють формування територіального рекреаційного комплексу: 

природні та соціально-економічні умови [70, с.5-6]. Такі умови науковець 

розділяє на відповідні групи: базисно-ресурсні, просторово-економічні та 

соціально-економічні [70, с.7]. Вченим охарактеризовано наступні етапи 

розвитку територіальних рекреаційних комплексів: 1) просте агломерування 

різноманітних рекреаційних галузей; 2) розвиток комплексоформуючої галузі 

спеціалізації та групування рекреаційних підприємств за галузевими та 

територіальними ознаками; 3) формування територіальної структури [70, с.8]. 

Оскільки туристсько-рекреаційна діяльність – різновид суспільної 

діяльності людини, а територіальному туристсько-рекреаційному комплексу 

притаманні вищезазначені риси суспільно-географічного комплексу, то 

можна розглядати територіальний туристсько-рекреаційний комплекс як  

об’єкт суспільно-географічних досліджень. Водночас суспільно-географічний 

комплекс може бути сформований на основі територіально-просторових 

зв’язків в межах будь-якої територіальної одиниці.  

Таким чином, комплекс дитячого туризму – це міжгалузевий комплекс, 

виокремлений на основі суспільно-географічних зв’язків, який забезпечує 

туристсько-рекреаційними послугами юних туристів. Територіальний 

комплекс дитячого туризму – форма геопросторової організації дитячого 

туризму, що передбачає взаємодію підприємств та установ, використання 

ними природних та суспільно-географічних умов певної території для 

забезпечення туристсько-рекреаційних потреб юних туристів. 

Враховуючи сучасні особливості функціонування комплексу дитячого 

туризму України, можна проаналізувати його функціонально-господарську 

структуру, в основі виділення якої лежить групування за ознакою 

спеціалізації географічно локалізованих підприємств, які надають однакові 
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туристсько-рекреаційні та супутні послуги для задоволення потреб юних 

туристів, де сукупність таких послуг складає туристичний продукт певної 

території.  

На локальному адміністративно-територіальному рівні було виділено 14 

підкластерів дитячого туризму як елементарних складових функціонально-

господарської структури комплексу дитячого туризму України 

(див.Табл.1.1). 

Таблиця 1.1  

Характеристика підкластерів комплексу дитячого туризму України 

(авторська розробка) 

Підкластер 
Первинні 

підприємства 
Послуги, які надають підприємства підкластеру 

Санаторно-

курортного 

лікування 

дитячі заклади 

оздоровлення 

санаторного типу 

розміщення впродовж кліматолікувальної, грязелікувальної, 

бальнеологічної оздоровчої зміни, лікувально-оздоровчі 

прогулянки, харчування, транспортні перевезення 

спеціального призначення та/або інших видів транспорту, 

страхування. 

Оздоровлення та 

відпочинку 

дитячі центри, 

позаміські заклади 

оздоровлення та 

відпочинку 

розміщення протягом оздоровчої та відпочинкової (у т.ч. 

тематичної, профільної) зміни, харчування, транспортні 

перевезення спеціального призначення та/або інших видів 

транспорту, страхування, тематичні прогулянки, екскурсії, 

відвідування аквапарків, дельфінаріїв, зоопарків, планетаріїв. 

Відпочинку  
дитячі заклади 

відпочинку 

розміщення впродовж відпочинкової (у т.ч. тематичної, 

профільної) зміни, харчування, транспортні перевезення 

спеціального призначення та/або інших видів транспорту, 

страхування, тематичні прогулянки, екскурсії, відвідування 

музеїв, аквапарків, дельфінаріїв, зоопарків, планетаріїв. 

Культурно-

пізнавального 

(шкільного) 

туризму  

колективні засоби 

розміщування 

поблизу об’єктів 

історико-культурної 

спадщини  

тематичні екскурсії, подорожі, тимчасове перебування в 

колективних засобах розміщування відповідного типу, 

харчування, страхування, перевезення на транспорті 

спеціального призначення та/або інших видів транспорту, 

відвідування музеїв, аквапарків, дельфінаріїв, зоопарків, 

парків розваг, планетаріїв. 

Подієвого 

туризму 

колективні засоби 

розміщування 

поблизу місць 

проведення заходів 

подорожі з метою відвідування концертів, фестивалів, 

тематичних змагань, тимчасове перебування в колективних 

засобах розміщування відповідного типу, харчування, 

страхування, перевезення на транспорті спеціалізованого 

призначення та/або інших видів транспорту, відвідування 

аквапарків, дельфінаріїв, парків розваг, зоопарків, планетаріїв. 

Спортивного 

туризму  

дитячо-юнацькі 

спортивні школи, 

центри туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

(станції юних 

туристів) 

туристсько-спортивні походи, тимчасове перебування в 

колективних засобах розміщування відповідного типу (за 

потреби), харчування, страхування, перевезення на транспорті 

спеціалізованого призначення та/або інших видів транспорту. 
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Закінчення таблиці 1.1 

Підкластер 
Первинні 

підприємства 
Послуги, які надають підприємства підкластеру 

Навчально-

краєзнавчого 

туризму  

центри туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

(станції юних 

туристів) 

тематичні екскурсії, подорожі для участі в тематичних 

конкурсах, акціях, конференціях, експедиції, тимчасове 

перебування в колективних засобах розміщування 

відповідного типу (за потреби), харчування, страхування, 

перевезення на транспорті спеціалізованого призначення 

та/або інших видів транспорту, відвідування музеїв, зоопарків, 

планетаріїв.  

Патріотичного 

туризму 

центри туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

(станції юних 

туристів) 

тематичні екскурсії, подорожі для участі в тематичних 

конкурсах, акціях, конференціях, експедиції, тимчасове 

перебування в колективних засобах розміщування 

відповідного типу (за потреби), харчування, страхування, 

перевезення на транспорті спеціалізованого призначення 

та/або інших видів транспорту. 

Санаторно-

курортного 

лікування 

спеціалізовані 

дитячі табори та 

колективні засоби 

розміщування 

закордонна подорож до дестинації лікувально-оздоровчої 

спеціалізації, тимчасове перебування в спеціалізованих 

дитячих таборах, колективних засобах розміщування, 

харчування, перевезення на транспорті спеціалізованого 

призначення та/або інших видів транспорту, страхування, 

розваги. 

Оздоровлення та 

відпочинку 
дитячі табори 

закордонна подорож до дестинації оздоровчої спеціалізації, 

тимчасове розміщення в дитячих таборах, колективних засобах 

розміщення, харчування, перевезення на транспорті 

спеціалізованого призначення та/або інших видів транспорту, 

страхування, розваги. 

Навчального 

туризму 

тематичні 

(навчальні, освітні) 

дитячі табори, літні 

школи 

закордонна подорож до освітнього, навчального центру з 

метою набуття деяких знань, навичок та вмінь, тимчасове 

розміщення в навчальних, освітніх дитячих таборах, школах, 

харчування, перевезення на транспорті спеціалізованого 

призначення та/або інших видів транспорту, страхування, 

розваги. 

Культурно-

пізнавального 

туризму 

колективні засоби 

розміщування 

поблизу об’єктів 

історико-культурної 

спадщини 

закордонні екскурсійні подорожі, тимчасове перебування в 

колективних засобах розміщування відповідного типу, 

харчування, страхування, перевезення на транспорті 

спеціального призначення та/або інших видів транспорту, 

відвідування музеїв, аквапарків, дельфінаріїв, зоопарків, парків 

розваг, планетаріїв. 

Спортивного 

туризму 

колективні засоби 

розміщування, 

зокрема, наметові 

містечка (кемпінги), 

турбази 

закордонні туристсько-спортивні походи, тимчасове 

перебування в колективних засобах розміщування 

відповідного типу (за потреби), харчування, страхування, 

перевезення на транспорті спеціалізованого призначення 

та/або інших видів транспорту. 

Подієвого 

туризму 

колективні засоби 

розміщування 

поблизу місць 

проведення заходів 

закордонні подорожі з метою відвідування концертів, 

фестивалів, тематичних змагань, тимчасове перебування в 

колективних засобах розміщування відповідного типу, 

харчування, страхування, перевезення на транспорті 

спеціалізованого призначення та/або інших видів транспорту, 

відвідування аквапарків, дельфінаріїв, парків розваг, зоопарків, 

планетаріїв. 

 

Функціонування кожного підкластеру здійснюється на основі вузького 

за своєю спеціалізацією туристсько-рекреаційного циклу, що полягає у 

взаємодії окремих видів туристсько-рекреаційного обслуговування та 
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супутніх видів послуг. Такі підкластери можуть існувати як окремо один від 

одного, так і поєднуватися в кластери, в залежності від факторів, які 

впливають на їх розвиток, та характеру управлінських зв’язків. Так, 

підприємства підкластерів можуть використовувати спільну ресурсну базу 

туристсько-рекреаційної території, обслуговувати один потік юних туристів, 

користуватися послугами єдиної соціальної та транспортної інфраструктури 

або суміжних підприємств, співпрацюючи між собою.  

Тим самим можна виділити чотири групи первинних підприємтсв 

міжгалузевого комплексу дитячого туризму: дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку, центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, колективні 

засоби розміщування, закордонні дитячі табори, які, поділяють на відповідні 

підвиди. Спеціалізація кожного підкластеру або кластеру на пряму залежить 

від характеру туристсько-рекреаційної діяльності конкретного підприємства, 

організації. В результаті постійної роботи таких циклів формується 

відповідний турпродукт території, який складається з низки специфічних 

послуг для задоволення потреб юних туристів (див.Табл.1.1). 

Відповідно, підкластери санаторно-курортного лікування, відпочинку, 

оздоровлення та відпочинку доцільно об’єднати у кластер курортно-

оздоровчого дитячого туризму, підкластери культурно-пізнавального 

(шкільного) та подієвого туризму у кластер пізнавально-подієвого дитячого 

туризму, підкластери спортивного, навчально-краєзнавчого та патріотичного 

туризму в кластер спортивно-краєзнавчого дитячого туризму, які формують 

підкомплекс внутрішнього туризму. Поєднання підкластерів санаторно-

курортного лікування, оздоровлення та відпочинку формує кластер 

курортно-оздоровчого туризму, підкластерів навчального та культурно-

пізнавального – кластер навчально-пізнавального туризму, підкластерів 

спортивного та подієвого туризму – кластер спортивно-подієвого туризму, де 

відповідні кластери є складовими підкомплексу виїзного туризму. 
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Графічно кластерна структура комплексу дитячого туризму, яка 

функціонально складається з підкластерів, кластерів та підкомплексів, що, в 

свою чергу, генетично відповідають підвидам, видам та типам дитячого 

туризму, відображена на рисунку 1.4. 

 
 

Рис. 1.4. Функціонально-господарська структура комплексу дитячого 

туризму України (авторська розробка на основі [176, c.563]) 

 

Таким чином, підкластер дитячого туризму – це складова кластеру, 

яка включає співпрацю частини його функціональних суб’єктів та відповідає 

вузькоспеціалізованому туристсько-рекреаційному циклу. Кластер дитячого 

туризму – це група географічно локалізованих підприємств, організацій, 

установ, які надають, контролюють або координують надання туристсько-

рекреаційних та супутніх послуг юним туристам, реалізуючи при цьому 

декілька суміжних туристсько-рекреаційних циклів. Підкомплекс дитячого 

туризму – група кластерів, які спеціалізуються на обслуговуванні юних 

туристів за одним напрямом туристичного потоку. 
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Виходячи з вище означеного, доцільно розглядати територіальний 

кластер як форму геопросторової організації відповідного функціонального 

кластеру дитячого туризму [3].  

Територіальна організація (за Шаблієм О.І.) – це взаєморозміщення 

об’єктів у двовимірному просторі, коли на основі просторових зв’язків між 

ними виникають територіальні суспільні утворення, які  функціонують через 

зміну їхніх станів внаслідок взаємодії з довкіллям (природним і суспільним) 

для досягнення передбачених цілей [185, c.17]. М.Д. Пістун визначає 

територіальну організацію як науково обґрунтоване розміщення 

взаємопов’язаних виробництв, підприємств сфери обслуговування, населення 

та об’єктів інфраструктури, яке дає значний економічний і соціальний ефект 

внаслідок комплексування життєдіяльності людей і раціонального 

використання території [109, c.100].  

На думку О.Г. Топчієва, територіальна організація являє собою множину 

географічних об’єктів (природних, економічних, соціальних) та зв’язків і 

відношень [176, с.126]. Науковець наголошує на тому, що за предметною 

областю суспільної географії територіальна організація охоплює: 1) 

розміщення по земній поверхні основних компонентів геосфери – природи, 

населення, господарства, а також їхніх складових частин; 2) форми 

просторової локалізації природи, населення, господарства на різних рівнях 

організації життєдіяльності суспільства; 3) принципи й механізми 

територіально-просторової взаємодії та відношень між природою, 

населенням та господарством на всіх рівнях організації суспільства; 4) форми 

територіально-просторових поєднань природи – населення – господарства у 

суспільно-географічних комплексах та системах різних видів та масштабів; 5) 

історичну еволюцію та розвиток форм територіально-просторової локалізації 

та комплексування природи – населення – господарства [176, c. 130]. 
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Територіальна організація функціональних кластерів дитячого туризму 

реалізується через форми територіально-просторових поєднань природи – 

населення – господарства.  

Територіально-просторові поєднання реалізуються через низку 

суспільно-географічних зв’язків (природні, соціальні, виробничі), що можуть 

бути реалізовані формальними (1) та змістовними (2), які поділяють на 

декілька груп: 1.1) внутрішні та зовнішні стосовно конкретного 

територіального комплексу; 1.2) прямі та зворотні, де перші, наприклад, 

речовинні чи енергетичні, а зворотні – інформаційні; 1.3) вертикальні (між 

компонентами комплексу, тобто галузями, секторами тощо) і горизонтальні 

(між підприємствами, закладами, поселеннями, вузлами, регіонами, 

країнами); 1.4) безпосередні та опосередковані; 2.1) за роллю у формуванні 

та функціонуванні територіальних комплексів – генетичні, структурні та 

функціональні; 2.2.) за відношенням агентів зв’язку до певної території, її 

властивостей і проблем – зв’язки між агентами щодо використання простору 

території, щодо розв’язання проблем такої території; 2.3.) за управлінською 

ознакою – внутрішньовідомчі та міжвідомчі; 2.4.) за формою суспільної 

організації виробництва – кооперативні та виробничі зв’язки комбінування 

[185, с.335-338]. М.Д. Пістун також за рівнем інтенсивності наявних зв’язків 

визначає постійні та епізодичні [109, c.104] . 

Для територіальних кластерів дитячого туризму притаманна більшість 

перерахованих зв’язків, однак, на нашу думку, для виділення форм 

геопросторової організації основоположними є наступні групи зв’язків: 

вертикальні та горизонтальні зв’язки, прямі та зворотні, функціональні 

безпосередні та опосередковані, постійні та епізодичні, які можна доповнити 

періодичними. 

Система закономірностей, принципів та чинників лежить в основі 

територіальної організації господарства, в тому числі, комплексу та кластерів 

дитячого туризму. Так, основними закономірностями є раціональність, яка 
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означає ефективність взаємодії елементів територіального утворення для 

потреб дитячого туризму, комплексність, що реалізується через оптимальне 

функціонування всіх компонентів дитячого туризму як багатоаспектного 

територіального утворення, зональність, яка відображає просторове 

поширення кластерів дитячого туризму. Характерними принципами 

територіальної організації відповідного кластеру дитячого туризму є 

територіальна спеціалізація та комплексність, екологічність, поліпшення 

соціальних умов життя людей та досягнення високого рівня соціального 

розвитку території, державна підтримка [57, с.18-19; 105, c.76-77]. 

Таким чином, кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму (далі -

кластер КОДТ) - це група географічно локалізованих підприємств, 

організацій та установ, які працюють в сфері дитячого туризму, а також 

характеризуються спільною діяльністю та взаємодоповнюють один одного в 

процесі надання послуг лікування, оздоровлення та відпочинку юним 

туристам. 

Територіальний кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму – 

форма геопросторової організації кластеру КОДТ, що передбачає тісні 

функціональні зв’язки між підприємствами та установами, які 

використовують природний та суспільно-географічний потенціал відповідної 

території для задоволення потреб юних туристів у лікуванні, оздоровленні та 

відпочинку. 

 

1.4. Методика дослідження територіальної організації кластеру 

курортно-оздоровчого дитячого туризму 

Наукове дослідження - це процес вивчення певного об'єкта (предмета 

або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення 

закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах 

раціонального використання у практичній діяльності людей. Метод 

дослідження – це сукупність мислених логічних і практичних дій (операцій, 
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процедур, алгоритмів), які передбачають розв’язання певного пізнавального 

(наукового) завдання [176, c.83]. Методи нерозривно пов’язані з 

методологією та методикою досліджень. Методологію розглядають як 

учення про структуру, логічність організації, методи та засоби діяльності. 

Методи дослідження, а саме філософські, загальнонаукові та 

конкретнонаукові можуть формувати специфічну систему для певного 

міждисциплінарного наукового напряму. Методика – це вчення про 

особливості застосування окремого методу чи системи заходів для 

розв’язання типового пізнавального завдання [176, c.84].  

Методологічну базу для дослідження кластеру КОДТ становлять 

теоретико-методологічні розробки вчених-географів: М.П. Крачила, М.В. 

Багрова, Л.О. Багрової, О.О. Бейдика, О.Г. Топчієва, О.О. Любіцевої, І.Т. 

Твердохлєбова, Ю.О. Вєдєніна, М.С. Мироненка, Є.А. Котлярова та ін.  

Також можуть бути використані результати досліджень, які стосуються 

суто дитячого туризму, О.Ю. Малиновської, В.А. Редіної, Н.Н. Коцан, В.І. 

Костащука, О.В. Колотухи, А. Іванова, А. Кісельової, В. Кириченко, С. 

Похмурської, Р. Скабара та ін. 

Зважаючи на те, що з точки зору географії дитячий туризм та його види 

не є достатньо вивченим, при його дослідженні доцільно звертатися до 

розробок вчених-педагогів: О.О.Остапця-Свєшнікова, І.Т. Пруса, О.Л. 

Шипко, Ю.Г. Ярчук, Т.В. Дуткевич, В.Г. Грановського, О.В. Жабокрицької, 

В.М. Горбинка, О.В. Биковської, Ж.В. Петрочка, С.І. Вагнера, Т.М. Гулечко, 

М.О. Наказного, О.М.Кондратюка та ін., вчених-економістів та істориків, а 

саме: В.К. Євдокименко, В.Ф. Кифяка, В.І. Мацоли, Я.М. Кашуби, С.І. 

Поповича, А.М. Домище-Медяника, В.О. Квартальнова. 

Інформаційна база для вивчення кластеру КОДТ включає:  

- Закони України;  

- Укази Президента України; 
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- законодавчі акти Верховної Ради і постанови Кабінету Міністрів 

України; 

- нормативні документи міністерств та відомств, інших органів 

державного і регіонального рівнів управління; 

- статистичні матеріали Державної служби статистики України, 

Управлінь статистики в областях, м.Київ; 

- Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку / 

Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей (далі 

-Реєстр); 

- матеріали та методичні розробки Українського державного центру 

національного патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 

молоді (Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді); 

- статистичні і фактичні матеріали, опубліковані в аналітичних оглядах, 

монографіях, закордонних та українських періодичних наукових виданнях; 

- соціальні мережі та Інтернет-портали (Facebook, Instagram, Telegraph 

тощо); 

- матеріали спеціальних видань міжнародних організацій у справах 

захисту прав та інтересів дітей (Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Врятувати 

дітей (Save the Children), Світове бачення (World Vision International та ін.); 

статистичного та економічного, а також туристичного профілю (Всесвітня 

туристична організація (UNWTO), Всесвітня рада з подорожей і туризму 

(WТТС); Азійсько-Тихоокеанська туристична асоціація (PATA), Європейська 

туристична комісія (ETC) та ін.); 

- міжнародні нормативно-правові акти і угоди. 

Вивчення кластеру КОДТ та його територіальної організації обов’язково 

має відбувається з урахуванням принципів системності, концептуальності та 

зв’язності [183]. За такої умови має бути враховано принцип об’єктивності, 
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однак в науковій літературі існує думка про те, що будь-яке дослідження є 

суб’єктивним, тому дотримання такого принципу є гіпотетичним. 

Також при дослідженні кластеру КОДТ може бути застосовано декілька 

загальнонаукових підходів, а саме: структурний (вивчення внутрішньої 

будови кластеру, виявлення закономірностей впорядкування елементів в 

цьому кластері тощо), функціональний (виявлення особливостей 

функціонування кластерів), системний (вивчення різноманітних зв’язків і 

відносин природних, технічних, соціальних процесів у кластері як у системі), 

інформаційний (визначення інформаційного аспекту досліджуваного явища), 

історичний (дослідження явища від початку його виникнення та впродовж 

його розвитку). Вивчення кластеру КОДТ, у нашому випадку, спирається на 

географічний підхід, який дозволяє дослідити особливості його 

геопросторової організації з урахуванням принципів територіальності та 

регіональної цілісності.  

Алгоритм дослідження територіальної організації кластеру КОДТ 

охоплює наступні кроки: 

1) формування теоретичного підґрунтя для проведення дослідження: 

- контент-аналіз закордонних та українських публікацій; 

- систематизація матеріалів, визначення основних та допоміжних 

джерел; 

- визначення первинних методів проведення дослідження; 

2) збір статистичних та емпіричних даних: 

- контент-аналіз інформаційних порталів, які пов’язані з дитячим 

туризмом, в тому числі, Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку; 

- підбір довідників, атласів для вивчення ресурсного потенціалу КОДТ; 

- первинний статистичний аналіз інформації щодо КОДТ Державної 

служби статистики України; 
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- пошук та аналіз статистичних бюлетенів в інформаційних базах 

обласних Управлінь статистики та в м.Київ; 

- запити до обласних Управлінь статистики та в м.Київ щодо надання 

статистичної інформації в контексті КОДТ та аналіз наданих даних 

(див.Додатки Е,Є); 

- експертна оцінка з боку Відділу оздоровлення та відпочинку дітей 

Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства 

соціальної політики України; 

3) визначення еволюційних трансформацій організації дитячого 

туризму: 

- методи порівняння, систематизації, узагальнення; 

- генезисно-історичний аналіз; 

- графічний; 

4) визначення факторів впливу на розвиток комплексу дитячого 

туризму та формування територіальної структури кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму: 

- виокремлення груп факторів за допомогою PESTEE-аналізу; 

- відбір показників, які характеризують кожну групу; 

- математико-статистичні методи (розрахунок бальної оцінки, 

стандартизація показників); 

- факторний аналіз за допомогою програми STATISTICA; 

- методи порівняння та узагальнення; 

5) аналіз територіальної диференціації видів курортно-оздоровчого 

дитячого туризму, забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та 

відпочинку (ДЗОВ) ефективності туристсько-рекреаційної діяльності на 

рівні міст обласного підпорядкування та адміністративних районів 

України: 

- відбір показників; 
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-математико-статистичні методи (стандартизація даних шляхом 

визначення моди, середнього значення вибірки, розрахунок інтегрального 

показника); 

- методи порівняння, узагальнення; 

- картографічний метод; 

6) аналіз територіальної диференціації розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в містах обласного підпорядкування та 

адміністративних районах України: 

- відбір показників (за даними факторного аналізу); 

- кластерний аналіз за допомогою програми STATISTICA; 

- методи порівняння, узагальнення; 

- графічний та картографічний методи; 

7) визначення функціональних структур, зокрема територіально-

кластерної,  для відображення територіальної організації кластеру 

курортно-оздоровчого дитячого туризму України: 

- методи аналізу, синтезу, абстрагування, формалізації; 

- графічний,  картографічний методи; 

- порівняльно-географічний метод; 

- кластерний підхід; 

8) формування висновків та пропозицій: 

- визначення проблем та перспектив розвитку кластеру КОДТ та його 

територіальної організації; 

- методи аналізу, синтезу, узагальнення; 

- графічний метод. 

Третій, четвертий, п’ятий, шостий та сьомий кроки є основними, які 

безпосередньо відображають методику дослідження курортно-оздоровчого 

дитячого туризму, дотримання якої дозволяє визначити риси територіальної 

організації КОДТ. 



53 

 

Генезисно-історичний підхід [101, c.6] дозволяє виявити еволюційні 

особливості організації дитячого туризму в Україні, і полягає в аналізі 

процесу розвитку такого туризму за наступними компонентами: 

1) соціально-економічні, політичні умови, які впливають на розвиток 

дитячого туризму, та визначають цілі, завдання організації такого виду 

туризму в державі; 

2) суспільні функції, які виконує дитячий туризм, що дозволяють 

визначити основний зміст організації дитячого туризму; 

3) рівень доступності та соціальної значущості дитячого туризму, що 

показують потребу в послугах дитячого туризму та наявну пропозицію таких 

послуг; 

4) напрям туристичного потоку, що свідчить про географічний принцип 

визначення дитячого туризму. 

5) організаційно-методичні засади та нормативно-правове забезпечення 

дитячого туризму, за якими простежують структуру та характер дитячого 

туризму. 

Визначення динамічних факторів розвитку дитячого туризму доречно 

далі здійснити за алгоритмом PESTEE-аналізу [199], який полягагає в 

виокремленні основних факторів, які впливають на розвиток дитячого 

туризму. Класичний PEST-аналіз включає такі основні групи факторів, як: 

політичні (Political), економічні (Economic), соціальні (Socio-cultural) та 

технологічні (Technological). Оскільки дитячий туризм – це чутливий до 

будь-яких змін в суспільстві вид туризму, то додатково було розглянуто 

групи екологічних (Ecological) та етичних (Ethical) факторів впливу (див. 

Рис.1.5). 

Визначення та оцінка факторів, які впливають на розвиток та 

територіальну організацію кластеру КОДТ, проведено на основі методики 

факторного аналізу на підґрунті праць Шаблія О.І., Мезенцева К.В., Бейдика 
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О.О., Брайчевського Ю.С. [11; 12; 86; 98; 127; 184] за допомогою 

програмного забезпечення STATISTICA. 

 

Рис.1.5. Групи факторів, які впливають на розвиток комплексу дитячого 

туризму України [95] 

 

Одним із основних завдань перед проведенням такого аналізу є відбір та 

стандартизація відповідних показників в розрізі міст обласного 

підпорядкування та районів України. Враховуючи доступність статистичних 

даних, за основу взято показники, які характеризують умови розвитку 

дитячого туризму, зокрема, КОДТ, деякі з яких є кількісними, а деякі 

приймають якісні значення за допомогою розроблених критеріїв бальної 

оцінки (див. Додаток А). Стандартизацію виділених показників було 

проведено відповідним інструментом програми STATISTICA – «Standardize». 

Результати факторного аналізу було згруповано за ознакою 

територіального поділу та мультифакторами, які найбільше впливають на 

відповідні адміністративні одиниці в контексті розвитку КОДТ, що дало 

змогу розглянути особливості територіальної структури такого кластеру, а 

також встановити генетичні зв’язки між містами обласного підпорядкування 

та районами України. 

Основою для характеристики територіальної диференціації 

забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, 
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ефективності туристсько-рекреаційної діяльності в розрізі міст обласного 

підпорядкування та районів України стали розраховані інтегральні індекси 

для кожної категорії. Безпосереднє виявлення рис територіальної 

диференціації полягало у визначенні п’яти рівнів для кожної категорії 

окремо, а саме: дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий. 

Крок для групування територіальних одиниць відповідно до вказаних рівнів 

було розраховано за формулою 1.1 [102, С.8]. 

 

  
     -     

 
, де                                                              (1.1) 

І - інтегральний індекс відповідної категорії дослідження для певної 

територіальної одиниці, 

max – максимальне значення інтегрального індексу у розрахованій 

вибірці показників для визначених територіальних одиниць України 

min – мінімальне значення інтегрального індексу у розрахованій вибірці 

показників для визначених територіальних одиниць України 

n – кількість груп – рівнів, 

∆ - довжина кроку для відповідного групування. 

 

Інтегральний індекс забезпеченості дитячими закладами, які надають 

послуги санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, 

включав наступні показники (прирівняні до їх моди за формулою 1.2): 

кількість ДЗОВ, місткість ДЗОВ, коефіцієнт локалізації ДЗОВ, частка 

закладів із загальної кількості ДЗОВ адміністративної одиниці, щільність 

ДЗОВ на 1000 км². Використання моди вибірки як коефіцієнта стандартизації 

обумовлено великою амплітудою значень кількості закладів оздоровлення та 

відпочинку в межах адміністративних одиниць України. Отже, мода виступає 

як такий показник, що відображає основну тенденцію для визначеної вибірки 
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значень. Розрахунок інтегрального індексу для кожної територіальної 

одиниці було здійснено за формулою (1.3) [13, c.17]: 

 

k

k
M

j
kj 

, де                                                                           (1.2) 

kj  – показник, який характеризує ДЗОВ; 

k – порядковий номер показника в групі; 

Mk – мода показника ДЗОВ; 

kj  – індекс показника ДЗОВ. 

 

n

jk
І  , де                                                                           (1.3) 

І - інтегральний індекс забезпеченості ДЗОВ, 

n – кількість розрахованих індексів. 

 

Інтегральний показник забезпеченості дитячими закладами, які надають 

суто послуги відпочинку (далі - ДЗВ), прирівняні до середнього значення за 

формулою 1.4, включав наступні показники: кількість ДЗВ, коефіцієнт 

локалізації ДЗВ, щільність ДЗВ на 1000 км², частка закладів в загальній 

кількості ДЗВ адміністративної одиниці. В даному випадку середнє значення 

вибірки по кожному показнику використовується як коефіцієнт 

стандартизації для розрахунку інтегрального показника. Розрахунок 

інтегрального індексу для кожної територіальної одиниці було проведено за 

формулою (1.5) [13, c.16]: 

k

k
С

j
kj 

, де                                                                           (1.4) 

kj  – показник, який характеризує ДЗВ; 
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k – порядковий номер показника в групі; 

Сk – середнє арифметичне показника діяльності ДЗВ; 

kj  – індекс показника діяльності ДЗВ. 

 

n

jk
І  , де                                                                           (1.5) 

І - інтегральний індекс забезпеченості ДЗВ, 

n – кількість розрахованих індексів. 

 

Територіальну диференціацію ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності КОДТ проаналізовано, зокрема, з урахуванням прорахованого 

інтегрального індексу за наступним принципом. Показники за змістом 

умовно можна згрупувати у інфраструктурний, соціальний та економічний 

блоки (див.Табл.1.2), враховуючи їх статистичну доступність та 

релевантність аспектам КОДТ. 

 

Таблиця 1.2  

Основні показники ефективності туристко-рекреаційної діяльності в сфері 

КОДТ в Україні* 

Блок показників Показник ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності 

Інфраструктурний 

блок (і) 

кількість закладів (од.) 

місткість закладів (ліжко-місць) 

коефіцієнт Барет’є-Дефферта (ліжко-місць/100 постійних жителів - 

дітей 7-18 р.) 

коефіцієнт поверхні локалізації 

щільність закладів (од./1000км²) 
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Закінчення таблиці 1.2 

Блок показників Показник ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності 

Економічна 

ефективність (е) 

дохід від надання послуг КОДТ (грн.) 

дохід на душу населення (грн./ос.) 

середня вартість одного людино-дня перебування дитини вДЗОВ 

(грн.) 

використання ліжкового фонду дитячих ДЗОВ (ос./ліжко-місць) 

дохід на 1 ліжко-місце (грн./ліжко-місць) 

частка доходу адміністративно-територіальної одиниці в структурі 

доходу від надання послуг КОДТ адміністративно-територіальної 

одиниці вищого рівня (%) 

Соціальна 

ефективність (с) 

коефіцієнт зайнятості в КОДТ (%) 

рівень оздоровлення дітей (ос./ на 100 постійних жителів - дітей 7-

18 р.) 

показник Шнайдера (іноземні юні туристи, ос./100 постійних 

жителів - дітей 7-18 р.) 

частка дітей - внутрішніх туристів, забезпечених послугами 

оздоровлення та відпочинку, серед дітей адміністративно-

територіальної одиниці (%) 

частка дітей-туристів адміністративно-територіальної одиниці, 

забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку, серед дітей 

цієї території (%) 

частка дітей-туристів адміністративно-територіальної одиниці, 

забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку, в межах 

адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня (%) 

частка дітей-туристів, забезпечених послугами оздоровлення, в 

загальному обсязі послуг КОДТ (%) 

частка дітей, забезпечених послугами відпочинку в загальному 

обсязі послуг КОДТ (%) 

*Складено автором на основі [13, с.16; 51; 83, с.34; 85, с.152] 

 

Для порівняння показників між собою було визначено інтегральний 

індекс за відповідним блоком – кожен показник прирівнюється до 

відповідного середнього арифметичного за формулою (1.6) [13, c.16]: 

k

k
С

j
kj 

, де                                                                           (1.6) 

kj  – показник ефективності туристко-рекреаційної діяльності; 

k – порядковий номер показника в блоці; 

Сk – середнє арифметичне показника туристсько-рекреаційної 

діяльності; 
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kj  – індекс показника ефективності туристко-рекреаційної діяльності 

дитячого туризму. 

За кожним блоком показників розраховується свій інтегральний індекс 

(1.7), середнє арифметичне яких дорівнює загальному інтегральному 

показнику ефективності туристсько-рекреаційної діяльності (1.8). 

 

n

j

m

k
І  , де                                                                           (1.7) 

mІ - інтегральний індекс блоку показників ефективності туристсько-

рекреаційної діяльності КОДТ; 

m – відповідний індикатор блоку показників (див.Табл.1.2); 

n – кількість індексів. 

 

n

І
І

m
 , де                                                                                (1.8) 

І – загальний інтегральний показник ефективності туристсько-

рекреаційної діяльності; 

n – кількість груп показників ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності. 

 

Кластерний аналіз як математико-статистичний метод вдало 

використовують в суспільно-географічних дослідженнях. Саме такий метод 

допомагає згрупувати об’єкти у кластери (групи), які б складалися зі схожих 

елементів, в той же час відмінних від аналогічних в сусідніх кластерах.  Тим 

самим кластерний аналіз доцільно використати для групування 

адміністративних одиниць Укрїни в залежності від рівня розвитку КОДТ. 

Відповідний аналіз також було проведено за допомогою програмного 

забезпечення STATISTICA спочатку ієрархічним (tree clustering) [204] 
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методом для визначення кількості можливих кластерів, а далі на основі 

отриманої гіпотетичної кількості кластерів методом k-середніх (k-means) 

[203]. За основу було взято показники, які складають зміст мультифакторів, 

виявлених за допомогою факторного аналізу.  

Для розуміння результатів проведеного кластерного аналізу слід навести 

значення основних характеристик такого методу:  

1) between SS (міжгрупова дисперсія) - середньоквадратичне відхилення 

групових середніх від загальної середньої [203]. Чим вищу міжгрупову 

дисперсію має показник, тим краще він характеризує приналежність кожного 

спостереження до кластера;  

2) within SS (внутрішньогрупова дисперсія) - середнє арифметичне 

часткових (групових) дисперсій, зважене обсягами груп [203]. Чим нижчу 

внутрішньогрупову дисперсію має показник, тим краще він характеризує 

приналежність кожного спостереження до кластера;  

3) критерій Фішера (F) – чим вище значення фактичного показника за 

значення табличного, тим пояснена дисперсія є істотно більшою, ніж можна 

було пояснити, що робить визначену модель значущою [49; 203];  

4) signif. p — рівень значимості критерію Фішера. Чим ближче цей 

показник або дорівнює «0», тим вищім є ступінь значущості відповідного 

індексу при проведенні кластерізації (нижчою є вирогідність помилки в 

випадку визнання моделі значущою) [49; 203].  

Тим самим проведений аналіз дав змогу визначити приналежність міст 

обласного підпорядкування та районів України до відповідних кластерів за  

рівнем розвитку КОДТ в Україні (дуже низький, низький, середній, високий 

та дуже високий). 

Для виділення територіальної, компонентної та організаційно-

управлінської структур кластеру КОДТ було використано методи аналізу, 

синтезу, абстрагування, формалізації, графічний, картографічний, 

порівняльно-географічний. 
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Кластерний підхід, методи формалізації, картографічний та порівняльно-

географічний методи було використано для відображення територіальної 

організації кластеру КОДТ шляхом побудови його територіально-кластерної 

структури. В основу останнього було покладено виділення різних за 

таксономічним рівнем територіальних кластерів КОДТ України. 

Так, відповідно до теорії конкурентних переваг М. Портера кластери 

можуть охоплювати територію від одного міста або регіону (області, штату) 

до країни, а іноді декілька сусідніх держав [110, c. 258; 181, с.68]. 

М.Г.Руднєва систематизує поняття промисловий (локальний), регіональний, 

міжрегіональний, міжнародний, транскордонний кластери за ознакою 

територіального поділу [131, c.77-78]. Тим самим кластер КОДТ за 

територіальною ознакою може функціонувати на мікро-, мезо-, макрорівні.  

Відповідно, нами було виділено локальні підкластери (ЛТПК), локальні 

(ЛТК), регіональні (РТК), міжрегіональні (МТК) кластери та національний 

(НТК) кластер КОДТ (див.Табл.1.3). В той же час територіальні кластери 

було виділено з урахуванням організаційно-управлінських зв’язків, які 

притаманні КОДТ України, схожості природних та суспільно-географічних 

умов відповідних туристсько-рекреаційних територій. Спільність ознак 

відзначає наявність горизонтальних зв’язків, які виникають між елементами 

територіального кластеру, та які можуть бути оцінені за принципом: чим 

більшою є частка внутрішніх юних туристів по відношенню до в’їзних, тим 

зв’язки є більш інтенсивними. Так, у порядку зменшення інтенсивності 

горизонтальні зв’язки можуть бути: 

1) постійні (обсяг послуг ДЗОВ задовольняє потреби лише внутрішніх 

юних туристів, частка обслугованих внутрішніх юних туристів близько 

100%); 

2) періодичні (обсяг послуг ДЗОВ задовольняє потреби внутрішніх юних 

туристів та в’їзних (з сусідніх адміністративних районів), частка 

обслугованих внутрішніх юних туристів більше 75 %); 
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3) епізодичні (обсяг послуг ДЗОВ задовольняє потреби внутрішніх 

туристів та в’їзних (з сусідніх адміністративних областей), частка 

обслугованих внутрішніх юних туристів більше 50 %). 

В даному контексті внутрішніми юними туристами слід вважати тих, які 

відпочивають на території адміністративно-територіальної одиниці 

постійного місця проживання, а в’їзними – тих, які приїхали на відпочинок з 

інших адміністративних територій держави або країн. 

 

Таблиця 1.3 

Таксономія територіального кластеру КОДТ України (авторська 

розробка) 

Рівень 

територіальної 

організації 

Елемент 

територіально-

кластерної 

структури 

Функціональне ядро Особливості 

Мікрорівень 

Локальний 

підкластер 

(ЛТПК) 

 

територія сел, селищь міського типу 

або малих міст 

(вузькоспеціалізований пункт 

КОДТ), де працює один дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку 

(ДЗОВ) та частина супутніх його 

діяльності підприємств та закладів 

Локальний 

кластер (ЛТК) 

локальний 

вузькоспеціалізованого 

або широко профільний 

центр КОДТ 

територія районну, де працює 

сукупність ДЗОВ, які 

спеціалізуються на одному підвиді 

або декількох підвидах КОДТ, та 

супутні їх діяльності підприємства, 

заклади та установи, взаємодія яких 

формує локальний турпродукт.  

Мезорівень 

Регіональний 

кластер (РТК) 

регіональний 

широкопрофільний центр 

КОДТ 

територія адміністративної області, 

де працюють ДЗОВ, які надають 

послуги всіх підвидів КОДТ та 

суміжні їм суб’єкти суспільно-

географічної діяльності, взаємодія 

яких формує регіональний 

турпродукт.  

Міжрегіональний 

кластер (МТК) 

міжрегіональний 

широкопрофільний  центр 

КОДТ 

територія групи областей, які 

подібні за суспільно-георафічним 

положенням, де працюють ДЗОВ, 

які надають послуги КОДТ та 

суміжні їм суб’єкти суспільно-

географічної діяльності, взаємодія 

яких формує міжрегіональний 

турпродукт. 
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Закінчення таблиці 1.3 

Рівень 

територіальної 

організації 

Елемент 

територіально-

кластерної 

структури 

Функціональне ядро Особливості 

Макрорівень 
Національний 

кластер (НТК) 

міжрегіональний 

багатофункціональний 

центр КОДТ 

територія держави, де взаємодія 

ДЗОВ та суміжних їм суб’єктів 

суспільно-географічної діяльності 

формує національний турпродукт, 

що визначає місце держави в 

міжнародному поділі праці. 

 

Тіснота вертикальних зв’язків в середині кожного територіального 

кластеру на пряму залежить від функціональної взаємодії первинних 

туристичних підприємств та суміжних їм вторинних, третинних, а також 

управлінських установ. Чим більшою є частка вузькоспеціалізованих 

учасників кластеру та меншою кількість підприємтв, які надають подібні 

послуги, організацій та установ, які виконують схожі функції, тим більш 

інтенсивним є зв’язок між ними та ядром кластеру.  

Взаємодія елементів територіально-кластерної структури через 

горизонтальні та вертикальні, прямі та зворотні (надання та споживання 

послуг) зв’язки, які можуть бути різними за ступенем інтенсивності, 

відображає територіальну організацію функціонального кластеру дитячого 

туризму. 

Отже, визначена вище методика дисертаційного дослідження формує 

суспільно-географічний підхід до вивчення кластеру КОДТ та його 

територіальної організації. 

Висновки до 1 розділу 

1. Юний турист (дитина-турист) – особа шкільного віку (від 7 до 18 

років), яка здійснює подорож країною проживання та за її межі з 

пізнавальною, лікувальною, оздоровчою, освітньою, спортивною метою на 

термін від 24 годин до 6 місяців з зобов'язанням залишити країну або місце 

перебування у зазначений термін. Дитячий туризм – це вид туризму, який 
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передбачає тимчасовий організований виїзд (пересування) групи дітей 

шкільного віку в супроводі керівника за межі місця постійного проживання 

та/або тимчасове організоване самостійне (без батьків) перебування дитини в 

межах туристсько-рекреаційної дестинації з метою пізнання, лікування, 

оздоровлення, відпочинку, навчання тощо.  

 2. Комплекс дитячого туризму України – це національний міжгалузевий 

комплекс, виокремлений на основі суспільно-географічних зв’язків, який 

забезпечує туристсько-рекреаційними послугами юних туристів. 

Функціонально-господарська структура комплексу дитячого туризму 

України включає наступні елементи: підкомплекси внутрішнього та виїзного 

туризму, відповідні кожному підкомплексу кластери та підкластери різної 

спеціалізації. Особливе місце в структурі комплексу займає кластер 

курортно-оздоровчого дитячого туризму, який являє групу географічно 

локалізованих підприємств, організацій та установ, які працюють в сфері 

дитячого туризму, а також характеризуються спільною діяльністю та 

взаємодоповнюють одна одну в процесі надання послуг лікування, 

оздоровлення та відпочинку юним туристам. Підкластер курортно-

оздоровчого дитячого туризму - це складова кластеру, яка включає 

співпрацю частини його функціональних суб’єктів та відповідає 

вузькоспеціалізованому туристсько-рекреаційному циклу. 

3. Кластер КОДТ за територіальною ознакою можна розглядати на 

макро-, мезо-, мікрорівні. Відповідно до зазначеної ознаки з урахуванням 

організаційно-управлінських зв’язків, які притаманні КОДТ, схожості 

природних та суспільно-географічних умов відповідних туристсько-

рекреаційних територій слід виділяти локальні підкластери (ЛТПК), локальні 

(ЛТК), регіональні (РТК), міжрегіональні (МТК) кластери та національний 

(НТК) кластер КОДТ. Взаємодія елементів територіально-кластерної 

структури через горизонтальні та вертикальні, прямі та зворотні (надання та 

споживання послуг) зв’язки, які можуть бути різними за ступенем 
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інтенсивності (постійні, періодичні, епізодичні), відображає територіальну 

організацію такого функціонального кластеру дитячого туризму. Де чим 

більшою є частка вузькоспеціалізованих учасників кластеру та меншою 

кількість підприємств, що надають подібні послуги, організацій та установ, 

які виконують схожі функції, тим більш інтенсивними є вертикальні зв’язки; 

чим більшою є частка внутрішніх юних туристів по відношенню до в’їзних, 

тим горизонтальні зв’язки в середині кластеру є більш інтенсивними. 

4. Українські дослідники, вивчаючи дитячий туризм, беруть до уваги 

проблеми, які пов’язані з об’єктом дитячого туризму: ресурсно-туристський 

потенціал території, кадровий потенціал в сфері дитячого туризму, 

інфраструктура дитячого туризму, територіальна організація комплексу 

дитячого туризму, система управління дитячим туризмом. Закордонні 

науковці здебільшого досліджують питання, які пов’язані з суб’єктом 

дитячого туризму: місце дитини в дослідженні туризму, ставлення дитини до 

відпочинку та оздоровлення, туристична поведінка дитини, послуги дитячого 

туризму, місце та простір в дитячому туризмі, відношення дитина - дорослий 

в туристичному процесі. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [26; 

29; 30; 33] 
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РОЗДІЛ 2.  ЕВОЛЮЦІЯ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-

ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

2. 1. Еволюційні трансформації організації дитячого туризму  

На основі результатів історико-педагогічного аналізу дитячого 

оздоровлення та відпочинку М.О. Наказний виділяє наступні періоди 

розвитку дитячого оздоровчого руху радянських часів [101]:  

1) зародження дитячого оздоровлення та відпочинку (1917-1924); 

2) становлення піонерських таборів як однієї з форм оздоровлення та 

відпочинку дітей, підлітків (1924-1953);  

3) період інтенсивної діяльності піонерських таборів (1953-1964);  

4) період максимального підйому дитячого оздоровлення та відпочинку 

в умовах піонерських таборів СРСР (1964-1985);  

5) перехідний період (1985-1991). 

Дослідник наголошує на тому, що після розпаду СРСР діяльність 

піонерських таборів припиняє своє існування, поступаючись 

незаполітизованим дитячим оздоровчим закладам незалежної України, що 

свідчить про трансформацію розвитку дитячого оздоровлення та відпочинку 

в державі. Однак науковець досліджує оздоровлення та відпочинок дітей в 

Україні як окрему сферу, а не в контексті дитячого туризму. 

В.І. Костащук, вивчаючи питання дитячо-юнацького туризму, виділяє 

наступні етапи формування такого виду туризму в Україні [175, с.73]: 

1) зародження дитячо-юнацького туризму (період Російської та Австро-

Угорської імперій, ХІХ початок ХХ століття);  

2) розвиток дитячо-юнацького туризму і рекреації в радянський період 

(20-ті - 90-ті роки ХХ століття); 

3) розвиток дитячо-юнацького туризму в часи незалежної України (1991 

рік і до сьогодні). 

Однак, наголошуючи на тому, що основними видами дитячого туризму є 

екскурсія, спортивний туризм, оздоровлення та відпочинок у таборах, 
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санаторно-курортних закладах, освітні, ділові та заохочувальні тури для 

талановитих підлітків, переможців творчих конкурсів, олімпіад [175, с.73], 

науковець характеризує кожен етап, не приділяючи достатньої уваги 

оздоровленню та відпочинку дітей в таборах та санаторно-курортних 

закладах за радянських часів. 

Враховуючи методичні й прагматичні недоліки існуючих періодизацій 

дитячого туризму, доцільно застосувати генезисно-історичний підхід (термін 

за Романенком М.І.) [101, c.16], який полягає в аналізі такого туризму за 

наступними компонентами (див.Додаток В):  

1) соціально-економічні, політичні умови, які впливають на розвиток 

дитячого туризму, та визначають цілі, завдання організації такого виду 

туризму в державі; 

2) суспільні функції, які виконує дитячий туризм, що дозволяють 

визначити основний зміст організації дитячого туризму (див.Табл.2.1); 

3) рівень доступності та соціальної значущості дитячого туризму, що 

показують потребу в послугах дитячого туризму та наявну пропозицію таких 

послуг (див.Табл.2.2); 

4) напрям туристичного потоку, що свідчить про географічний принцип 

визначення дитячого туризму (див.Табл. 2.3). 

5) організаційно-методичні засади та нормативно-правове забезпечення 

дитячого туризму, за якими простежують структуру та характер дитячого 

туризму. 

Загалом, еволюцію змін організації дитячого туризму за такими 

компонентами слід розглядати в розрізі трьох основних етапів: дитячий 

туризм часів Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XIX-початок 

XX ст.), дитячий туризм часів СРСР (1917-1991 рр.), дитячий туризм часів 

незалежної України (з 1991 р.). 
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Таблиця 2.1 

Еволюція суспільних функцій, які виконує дитячий туризм в Україні (в 

складі інших держав та за часів незалежності) 

 (авторська розробка) 

 

Російська, 

Австро-

Угорська 

імперії 

СРСР Україна 

Роки 

кінець XIX-

початок XX 

ст. 

1917 – 

1958 

 

1958  – 

1986 

1986-

1991 

1991- 

2002 

2003-

2009 

2010-

2013 
з 2014 

 

Суспільна функція         

Освітня ↑ (1) = ↑ = ↓ = = = 

Культурна ↑ = = ↓ ↓ ↑ = = 

Виховна  ↑ (1) ↑ (1) ↓ ↓ = = = 

Оздоровча  ↑ =      

Соціальна   ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ 

Лікувально-

оздоровча 

   ↑ (1) ↑ (1) ↑  = ↑ 

Екологічна     ↑ ↑  = ↑ 

Економічна      ↑ (1) ↓ = 

Рекреаційна       ↑ (1) ↑ (1) 

Політична        ↑  

                                ↑ зміцнення позиції                                     = збереження позиції 

                                ↓  послаблення позиції                               (1) – визначальна функція  

 

Таблиця 2.2 

Еволюція змін у доступності та соціальній значущості дитячого туризму 

в Україні (в складі інших держав та за часів незалежності) 

(авторська розробка) 

 Російська, 

Австро-

Угорська 

імперії 

СРСР Україна 

Роки кінець XIX- 

початок XX 

ст. 

1917 – 

1958  

 

1958  – 

1986  

1986-

1991  

1991- 

2002  

 2003-

2009  

2010-

2013  

з 2014 

 

Форма туризму         

Елітарний ↑(1) ↓(1)       

Масовий  ↑ ↑(1) = 

 

↓ 

 

↑ (1) = (1) = (1) 

Соціальний   ↑ ↑ (1) ↑ (1) ↑ ↓ ↑ 

                                ↑ зміцнення позиції                                     = збереження позиції 

                                ↓  послаблення позиції                               (1) – визначальна форма 
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Таблиця 2.3 

Еволюція змін у напрямах, які характерні для дитячого туризму в 

Україні (в складі інших держав та за часів незалежності) 

(авторська розробка) 

 Російська, 

Австро-

Угорська 

імперії 

СРСР Україна 

Роки кінець XIX-

початок XX 

ст. 

1917 – 

1958  

 

1958  – 

1986  

1986-

1991  

1991- 

2002  

 2003-

2009  

2010-

2013  

з 2014 

                                 

Напрям         

Внутрішній ↑(1) ↑(1) ↑(1) = (1) 

 

↓(1) ↑(1) ↑(1) ↓ (1) 

В’їзний   ↑ ↑ ↑ ↑  ↓ ↑ 

Виїзний   ↑ ↑ ↑  ↑ ↓ ↓ 

                                ↑ зміцнення позиції                                     = збереження позиції 

                                ↓  послаблення позиції                               (1) – визначальний напрям 

 

Дитячий туризм часів Російської та Австро-Угорської імперій (XIX-XX 

ст.). Становлення системи освіти в Австро-Угорській та Російській імперіях, 

а також формування теоретико-методичних засад розвитку туризму та 

екскурсій серед учнівської молоді вплинули на зародження дитячого туризму 

[15]. З 1860-х рр. проводилися пізнавальні екскурсії, окремі вчителі почали 

організовувати дальні прогулянки для своїх учнів, в основі яких лежали 

природничо-наукові екскурсії. Наприкінці ХІХ ст. серед учнівської молоді 

стають популярними подорожі для вивчення географії, геології, ботаніки та 

інших природничих наук, а також тривалі подорожі на значну відстань для 

ознайомлення з культурними та історичними пам’ятками. У 1890 р. в Одесі 

було створено Кримський гірський клуб, який, разом з організацією 

експедицій по вивченню і охороні місцевостей, займався розробкою 

пізнавальних маршрутів-екскурсій для учнів [175, c.74]. У цей період було 

вперше започатковано літню оздоровчу канікулярну роботу, яка полягала в 

проведенні освітніх подорожей, регулюваних спеціальними освітніми 

циркулярами Міністерства Народної Освіти 1889 та 1900 рр. З 1905 р. почали 
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застосовувати перші пільги в наданні туристичних послуг для учнівської 

молоді [71].  

Таким чином, дитячий туризм виконував суто освітню та культурну 

функції, а також носив поодинокий, внутрішній характер. Екскурсії, 

подорожі проводили в рамках навчального процесу, що свідчить про їх 

доступність лише для тих дітей, які здобували освіту.  

Дитячий туризм України у складі СРСР. Початок зародження 

радянського дитячого оздоровчого руху (1920-30-і рр.), який мав на меті 

виховання та оздоровлення підростаючого покоління. Передумовою 

формування такого руху було виникнення перших дитячих комуністичних 

об’єднань: «Дитячий робітничий клуб імені світової революції», 

«Мурашник», «Червона квітка», «Дитяча пролетарська культура», «Юнацька 

трудова армія», «Червона зірочка» та ін., поряд з якими на Галичині виникає 

«Пласт», «Сокіл», створюються «вакаційні» оселі (канікулярні будиночки 

для дітей з бідних сімей) [101, c.17].  

1918 р. було створено Центральне Бюро шкільних екскурсій з метою 

розвитку туризму та краєзнавства, яке в 1921 р. перетворилося на Дитячу 

екскурсійно-туристську станцію Народної Освіти [175, c.76]. Влітку 1925 р. 

було проведено першу зміну в Міжнародному дитячому центрі «Артек», 

який тоді носив назву «Дитячий табір» в Артеці» та мав вигляд наметового 

містечка. Даний заклад став першим дитячим літнім табором у СРСР, після 

відкриття якого по всій території держави почали організовувати піонерські 

табори для оздоровлення та комуністичного виховання юних піонерів, 

формування соціалістичного ставлення до навчання, праці і суспільно-

корисної роботи під час канікул [71; 101, c.17]. 

З прийняття у 1927 р. Ухвали Наркомату просвіти «Про посилення 

екскурсійної роботи серед дітей і підлітків» з’являється поняття 

самодіяльних походів, які розглядаються в рамках виховної роботи та 

дитячої краєзнавчої освіти [6; 175, c.77]. Так, з 1929 р. розширюється 
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тематика екскурсій, простежується їх зв’язок із шкільними предметами. 

Подорожі починають розрізняти за тривалістю (місцеві одно-дводенні й 

дальні тривалі), виділяється літній період як чинник сезонності, 

розширюється географія поїздок (від північних регіонів Криму та Кавказу, 

від Уралу до країн Європи) [6; 71]. У 1936 р. уся туристсько-краєзнавча 

робота переходить у підпорядкування профспілок із створенням 

Центрального туристсько-екскурсійного управління (ЦТЕУ) [175, c.77]. У 

1939 р. самодіяльні походи були визнані як вид туризму, який включав 

пішохідний, лижний, водний, велосипедний, авто- та мототуризм [175,c.77]. З 

1946 р. ЦТЕУ приступає до будівництва нових туристських об’єктів, 

створення екскурсійних установ, організації подорожей [175, c.78]. На цей 

етап припадає затвердження першого «Організаційного положення», в якому 

викладено структуру організації, визначено єдині зовнішні атрибути, 

символіку, девіз, Урочисту обіцянку, Закони та звичаї, за якими жив піонер 

під час відпочинку в піонерському таборі [101, c.18]. Для стимулювання 

розвитку дитячого туризму в 1954 р. впроваджено значок «Юний турист» для 

піонерів 5-7 класів [101, c.18; 175, c.78]. 

У 1958 р. в Києві та інших містах України було відкрито місцеві 

відділення Бюро міжнародного молодіжного туризму  «Супутник». 

Основним завданням орагнізації стало розширення міжнародних зв’язків й 

створення міжнародних таборів відпочинку [62, c.78]. Крім того, початок 

цього етапу збігається за часом з етапом розвитку масового туризму в світі 

[79]. 

З 1965 р. щорічно в походах по місцях революційної, бойової і трудової 

слави брали участь близько 3 млн. школярів [175, c.78]. У 1970 р. 

відбувається реорганізація структури дитячого туризму: республіканські, 

краєві та області дитячі станції об’єднуються в Центральну дитячу 

екскурсійно-туристську станцію (ЦДЕТС) і підпорядковуються Міністерству 

освіти. ЦДЕТС щорічно проводить пізнавальні поїздки, в яких приймає 
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участь близько 450 тис.учнів [175, c.79]. Організатором екскурсійних поїздок 

школярів виступає «Супутник». Саме у цей час розширюється географія 

дитячого туризму. Основою подорожей стають маршрути бойової й трудної 

слави, відвідини музеїв і театрів, огляд визначних пам’яток, знайомство з 

досягненнями народного господарства країни. Також в період осінніх та 

зимових канікул «Супутник» організовує подорожі до промислових та 

культурних центрів країни для школярів шляхом обмінів між школами [175, 

c.79].  

До середини 1980-х рр., не дивлячись на відносну відкритість дитячого 

туризму, ідеологічні основи дитячого оздоровчого руху залишалися 

незмінними. Вважається, що на даний відрізок часу припадає найбільш 

інтенсивна діяльність піонерських таборів з виховною метою: стартує 

Всесоюзна військово-спортивна гра піонерів «Зірниця», всесоюзний табір 

«Артек» перетворюється на агітаційну трибуну дитячого комуністичного 

руху радянської держави. Вагомими для подальшої діяльності піонерських 

таборів стають: Всесоюзний зліт представників кращих експедиційних 

загонів туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – СРСР», 

Міжнародна акція піонерів соціалістичних країн «Салют, мир!» [101, c.18-

19].  

Відбувається розширення матеріальної бази для дитячого туризму: 

будуються та упорядковуються понад 30 молодіжних та піонерських таборів, 

центрів відпочинку, курортів у Криму, зростає мережа оздоровчих закладів 

всесоюзного рівня [101, c.19; 175, c.80]. Тим самим було сформовано 

потужну та дешеву матеріальну базу для розвитку соціального туризму. 

З’являються подорожі для активного дозвілля і оздоровлення школярів, 

збагачується зміст, форми, методи роботи піонерських таборів, в яких 

методами виховної роботи стають переконання словом і позитивним 

прикладом, піонерське доручення, змагання, гра, заохочення та покарання [6; 

101, c.19].  
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У 1984 р. «Супутник» співпрацює з вже 88 країнами світу: за кордон по 

лінії молодіжних обмінів (поїздки для загального ознайомлення, 

спеціалізований і навчальний туризм, обмін молодіжними групами областей і 

міст-побратимів, споріднених підприємств, навчальних закладів, наукових і 

культурних установ) виїхало близько 670 тис.учнів. Постійно розробляються 

нові туристичні маршрути та екскурсійні методики [47]. Отримують розвиток 

спеціальні рейси «Поїздів Дружби» до Угорщини та Чехословаччини. Діти 

виїжджають за кордон в якості «Послів миру» [47; 71]. 

На 1985-1991 рр. припадає завершення функціонування радянської 

моделі дитячого туризму. В умовах перебудови завершується монополія 

піонерського руху в оздоровленні дітей та занепад комуністичної ідеології 

(відбувається соціалістичне оновлення піонерської організації), 

викриваються серйозні недоліки в організації літнього відпочинку, 

створюються альтернативні оздоровчі табори, відбувається поступовий 

перехід від піонерських таборів до дитячих оздоровчих закладів незалежної 

України [6; 47]. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. найбільша увага 

приділялася організації лікування та оздоровлення дитячого населення, 

освітньо-виховна робота в межах дитячого туризму відійшла на другий план. 

Зростає соціальне замовлення на послуги дитячого оздоровлення. Зокрема, у 

1988 р. зафіксовано найвищі показники забезпечення оздоровленням дітей 

протягом радянського етапу розвитку дитячого туризму (за кошти 

соціального страхування відпочило понад 3 млн. дітей) [6].  В першу чергу, 

розробляли проекти оздоровлення дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Так, у 1990 р. було започатковано унікальну 

кубинсько-українську міжнародну програму «Діти Чорнобиля» з надання 

медичної допомоги та оздоровлення маленьких українців [97]. 

Отже, дитячий туризм за часів СРСР починає виконувати виховну, 

оздоровчу (лікувально-оздоровчу) функції, продовжує - освітню та 
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культурну. В рамках піонерського (виховного) руху підвищується рівень 

доступності та соціальної значимості дитячого туризму, який стає масовим за 

рахунок державної підтримки туристсько-краєзнавчої роботи (екскурсії, 

подорожі, походи та експедиції, зльоти), відпочинку в піонерських таборах, 

оздоровлення в закладах санаторно-курортного типу, а також всесоюзних і 

міжнародних обмінів. За напрямом спрямування туристичного потоку дитяче 

оздоровлення та відпочинок носить переважно внутрішній характер, можна 

простежити формування в’їзних та виїзних потоків. 

Дитячий туризм в незалежній Україні. Із здобуттям Україною 

незалежності спостерігається різке зменшення державного фінансування 

соціальних програм, зростання масового безробіття серед працездатного 

населення, що викликало масове припинення діяльності дитячих таборів [6; 

101, c.20]. Так, у 1991 р. кількість дитячих оздоровчих закладів зменшилася 

на 33 % в порівнянні з 1990 р. [21]. Разом з тим лікування та оздоровлення 

дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також інших 

пільгових категорій було одним із першочергових завдань, які ставила перед 

собою держава [45]. В Україні постало питання подолання труднощів в 

організації оздоровлення та відпочинку дітей в контексті розбудови 

економіки та покращення суспільного життя.   

У період 1993-1996 рр. було затверджено низку нормативно-правових 

актів про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, в т.ч. пільгових 

категорій, які містили розпорядження щодо розбудови мережі дитячих 

оздоровчих таборів, розширення набору послуг, які вони можуть надавати 

дітям, а також щодо пільгових умов діяльності таких закладів. Для подолання 

міжвідомчої розрізненості було створено Координаційну раду з питань 

оздоровлення дітей та підлітків, дитячого, молодіжного, сімейного туризму 

при Кабінеті Міністрів України [120; 121].  

З прийняттям у 1995 р. Закону України «Про туризм» розвиток індустрії 

туризму, у т.ч. дитячого, набуває нових рис. Затверджена Указом Президента 
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України в 1996 р. Національна програма «Діти України», розрахована на 

період до 2000 р., визначила основний вектор політики держави щодо 

підростаючого покоління. Так, дитячий туризм став одним із засобів для 

забезпечення права кожної дитини бути здоровою, мати умови для 

всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною [46; 

119; 177]. Разом з тим було створено Всеукраїнський фонд оздоровлення та 

відпочинку дітей, підлітків, який разом з Фондом соціального страхування, 

здійснював фінансування дитячого туризму [112]. З метою контролю за 

організацією відпочинку та оздоровлення було створено Міжвідомчу комісію 

з питань охорони дитинства та Національної програми «Діти України» [122].  

Статистична звітність щодо дитячого туризму стосувалася оздоровлення 

та відпочинку в дитячих оздоровчих таборах, однак інформації щодо поділу 

таких закладів на види жоден нормативно-правовий документ на даному 

етапі не містив. Так, кількість дитячих оздоровчих закладів (таборів) в 2002 

р., в порівнянні з 1995 р., збільшилася на 85 %, в той же час, кількість 

оздоровлених дітей збільшилася на 40 % (див.Рис.2.1, 2.2). 

Вагомий внесок у розвиток внутрішнього дитячого туризму на даному 

етапі внесла діяльність Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та прийняття Законів України «Про освіту» 

(1991 р.) та «Про позашкільну освіту» (2001 р.). Центр очолював всю 

туристсько-краєзнавчу діяльність в державі: робота в туристсько-краєзнавчих 

гуртках за напрямами спортивний туризм, краєзнавство, соціальна 

реабілітація та оздоровлення [128].  

У цей час розпочинається ще одна хвиля організованих закордонних 

виїздів дітей, в основному тих, які постраждали від катастрофи на 

Чорнобильській АЕС за підтримки органів державної влади окремих країн 

(Куба, Італія, Франція, Іспанія та ін.). Особливу роль у цьому відношенні 

грали державні програми співпраці з Кубою (тривала до 2011 р.), а також зі 
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Швейцарією, на території яких громадське об’єднання «Діти Чорнобиля» 

проводили кожного року літні дитячі табори [72; 80; 177]. 

 

 

Рис 2.1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 1991-

2018 рр. (за типами закладів), за даними [21; 137-145]) 

 

 

Рис 2.2. Чисельність юних туристів, яким надано послуги оздоровлення 

та відпочинку в Україні влітку 1995, 2000-2018 рр. (за типами закладів) за 

даними [137-145]) 
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З 2003 р. дитячий туризм набуває економічної функції за рахунок 

формування комерційного дитячого туризму, що визначає подальший вектор 

його розвитку. Відбувається стрімке зростання кількості дитячих закладів 

оздоровлення [137-145]: відкриваються нові приватні табори. Також на 

розвиток дитячого туризму впливає прийняття у 2003 р. «Державної 

програми відпочинку та оздоровлення дітей до 2008 р.» [113], з якою 

пов’язане виконання Конвенції ООН про права дитини (1989 р.) [67] через 

реалізацію права дітей на оздоровлення та відпочинок як забезпечення 

соціального захисту дитинства. Вперше дана Програма визначає поняття 

«дитячий оздоровчий заклад», «відпочинок», «оздоровлення», «оздоровча 

зміна», а також тлумачить видову структуру дитячих оздоровчих таборів 

(див.Рис.2.3). Кількість дитячих оздоровчих закладів у 2003 р. збільшилася на 

37 % в порівнянні з 2002 р., а число оздоровлених дітей зросло на 24 % 

(див.Рис.2.1, 2.2). 

 

Рис.2.3. Видова структура дитячих оздоровчих закладів у 2005 р. (за 

[137]) 

 

Більшість дитячих оздоровчих закладів на даному етапі являла собою 

звичайні табори, програми яких включали оздоровчі, виховні та розважальні 

заходи. Однак почали з’являтися нові літні дитячі заклади, в яких дозвіллєва 

програма побудована на світових принципах дитячого відпочинку, а саме 

поєднання послуг оздоровлення з послугами навчання (наприклад, літні 
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табори з вивченням іноземних мов, театрального, режисерського мистецтва 

або окремого виду спорту тощо). 

 

Рис.2.4. Видова структура дитячих оздоровчих закладів у 2010-2018 рр. 

(за [137-145]) 

 

Виникають також нові концепції проведення змін у таборах: вони все 

частіше стають тематичними, щоб відпочинок юних туристів став більш 

пізнавальним та дозволив розкрити їхні таланти. Так, з 2006 р. кожного літа 

на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Одеської, Чернівецької 

та Закарпатської областей впродовж однієї зміни проводиться міжнародний 

міжнаціональний табір «Джерела толерантності», де разом з оздоровленням 

відбувається виховання у дитини почуття толерантності до історії, культури, 

звичаїв та традицій етносів України [89]. Також з 2007 р. на базі дитячих 

таборів в Українських Карпатах кожні літні та зимові шкільні канікули 

проходить тренінговий творчій табір «Час Індиго». Цей проект являє собою 

унікальну авторську програму тренінгів творчого розвитку дитини в умовах 

психологічного та емоційного комфорту [24]. 

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. кардинально не 

вплинула на дитячий туризм, але пригальмувала його динаміку. Так, у 2009 

р. кількість дитячих оздоровчих таборів була більшою на 16 %, ніж у 2003 р., 

однак меншою на 11% та 5 %, ніж у 2004 та 2007 рр., відповідно. Число 

3,03% 0,28% 
0,03% 

4,08% 

89,20% 

1,10% 

2,28% 
Дитячі заклади  
оздоровлення 
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оздоровлених дітей у 2009 р. становило на 12 % більше, ніж у 2003 р., однак 

на 21 % та 16 % менше, ніж у 2004 та 2007 рр., відповідно (див. Рис.2.1, 2.2). 

Обсяги виїзного та в’їзного потоків юних туристів з метою 

оздоровлення та відпочинку зростають, набуваючи масового характеру. На 

думку експертів, основними агентами міжнародного дитячого туризму в 

Україні виступали українські та міжнародні громадські організації, які 

відповідно до діючих законодавчих норм, отримали право на організацію 

відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном. Подальші прогресивні зміни 

українського законодавства, а саме прийняття Кабінетом Міністрів України  

Постанови «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на 

відпочинок та оздоровлення» [116], у 2005 р. сприяли чіткій законодавчій 

регламентації гуманітарного напрямку міжнародного дитячого туризму в 

Україні.  

Новий вектор розвитку цей етап отримав у 2006 р., коли Генеральна 

Асамблея ООН проголосила 2006-2016 рр. десятиріччям відновлення та 

сталого розвитку регіонів постраждалих від Чорнобиля [134]. В цьому 

контексті розвивалися тісні зв’язки України з Італією, Іспанією та Францією 

та іншими європейськими країнами, а спільні гуманітарні програми 

оздоровлення та відпочинку українського підростаючого покоління в цих 

країнах набули системного характеру [91]. Так, за даними експертів щорічно 

відпочивали та оздоровлювалися за кордоном до 11 тис. та до 8 тис. дітей у 

літній та зимовий сезон, відповідно (поїздки організовували, зокрема, за 

рахунок коштів іноземних громадських організацій). 

Туроператори та туристичні агенції розробляли, пропонували оздоровчі 

та культурно-пізнавальні тури за кордон, здебільшого до країн Європи, та по 

Україні [81, c.62]. З 2007 р. на Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді було додатково покладено функції щодо 

організації патріотичного виховання молоді та розвитку туристсько-

краєзнавчої роботи серед студентів [178]. 
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У 2008 р. було прийнято Закон України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» [42], який визначив подальший розвиток дитячого туризму 

в Україні. Впродовж 2009 р. було затверджено низку підзаконних 

нормативно-правових актів та стандартів обслуговування в туризмі, щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей: Постанови Кабінету Міністрів «Про 

затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» (від 

28.04.2009р.) [117], «Про затвердження Порядку направлення дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного 

бюджету» (від 17.07.2009р.) [115], «Про затвердження Порядку ведення 

Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» (від 

28.04.2009 р.) [114], «Про затвердження Типового положення про дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку» (від 28.04.2009р.) [118],  ДСТУ 

4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення» 

[26], «Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей» 

(від 13.08.2009р.) [100]. 

З прийняттям у 2010 р. Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», а також схвалення Кабінетом Міністрів України 

«Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей 

на період до 2015 р.» (2010 р.) [129] дитячі оздоровчі заклади змінюють назву 

на «дитячі заклади оздоровлення та відпочинку», починають розрізняти 

«дитячі заклади оздоровлення» та «дитячі заклади відпочинку» (див.Рис.2.4), 

«послуги оздоровлення» та «відпочинкові послуги», «оздоровчі», 

«відпочинкові», «тематичні» та «профільні» зміни, визначають державні 

соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей [42].  

Впродовж 2010-2013 рр. спостерігалася тенденція до збільшення 

кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також числа 

охоплених оздоровленням дітей на території України (див. Рис. 2.1, 2.2), що 

свідчить про поступовий вихід на новий рівень розвитку дитячого туризму 
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після кризи. Так, у 2013 р. кількість дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку зросла на 7 %, а число забезпечених послугами оздоровлення та 

відпочинку дітей збільшилося на 17 % в порівнянні з 2009 р. [137; 140]. 

Одночасно починає розвиватися кроскультурний вектор у міжнародному 

дитячому туризмі, однак поступово зменшується частка оздоровлених дітей 

за рахунок українських та іноземних громадських організацій (див.Рис.2.5) 

[137-144]. Організовані дитячі подорожі здебільшого відбувалися за рахунок 

співробітництва українських і закордонних шкіл, шляхом обмінів учнями на 

основі двосторонніх договорів: мовні практикуми; участь у міжнародних 

програмах та проектах; співпраця з міжнародними організаціями 

(Британський клуб, Інститут Гете, Центр міжнародних обмінів у галузі освіти 

та науки, Фонд «Відродження» тощо) та ін. Певна частина шкільних обмінів 

організовується на основі міжнародних програм та культурно-освітніх, 

екологічних проектів, які мали разовий характер (наприклад, «Моя земля – 

земля моїх батьків», «Сто чудес України», «Сталий розвиток суспільства» та 

ін.). Метою подібних обмінів було виховання дітей в дусі міжнародного 

взаєморозуміння шляхом співробітництва шкіл і взаємних відвідувань [81, 

c.66]. 

 

Рис. 2.5. Чисельність юних туристів, які виїхали за кордон в 2010-2017 

рр. (за даними [137-144]) 
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За даними Державної служби статистики України на постійній основі 

було організовано виїзди дітей з оздоровчою та пізнавальною метою до 

наступних держав (у порядку зменшення частки дітей, які здійснили подорож 

до відповідної країни): Італія, Іспанія, США, Франція, Німеччина, 

Великобританія, Греція, Австрія, Швейцарія, Польща, Швеція, Румунія, 

Болгарія, Португалія, Білорусь, Канада, Туреччина та Росія [137-144].  

У 2013 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію «Державної 

програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих 

оздоровчих закладів на період до 2017 року» [130] розроблену Міністерством 

соціальної політики України, яка вже у 2014 р. втратила чинність [111]. Цей 

документ передбачав удосконалення системи оздоровлення та відпочинку 

дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості 

відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, модернізація об’єктів їх інфраструктури до 

сучасних умов.  

У 2013 р. на базі Центрів (станцій) краєзнавства та туризму, а також 

інших позашкільних навчальних закладів працювало 17 730 туристсько-

краєзнавчих гуртків (об’єднань), що на 0,8 % менше, ніж у 2012 р. та на 13,4 

% більше, ніж у 2011 р. [53, c.2; 54, c.2]. Навчалося в таких гуртах 287 582 

школярів, що у порівнянні з 2012 та 2011 рр., відповідно, на 2,3 % та на 18 % 

менше. Станом на початок 2013 р. в Україні діяло 105 центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів, що склало 6,8% від 

загальної  кількості  позашкільних навчальних закладів України, та було на 

0,2% менше, ніж у 2011 р. [53, c.2; 54, c.2].  

З огляду на події «Євромайдану» 2013-2014 рр., військові дії на сході 

України, тимчасову окупацію Криму, держава втрачає значну частину 

туристсько-рекреаційного потенціалу дитячого туризму (дитячі установи АР 

Крим, а також ті, що знаходяться у зоні АТО на тимчасово окупованих 
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територіях Донецької та Луганської областей). Фактор безпеки відіграє для 

батьків вирішальну роль у виборі місць відпочинку їх дітей. Фінансова 

підтримка оздоровлення та відпочинку юних туристів дещо зменшилася, а їх 

потреба у таких послугах зросла. Тому українські та закордонні благодійні 

фонди, громадські організації за сприяння Міністерства соціальної політики 

України та Міністерства закордонних справ України, а також Урядів інших 

країн постійно організовують дитячий відпочинок. Так, впродовж 2014-2017 

рр. за фінансової підтримки численних громадських організацій (Фонд 

народонаселення ООН в Україні, Конгрес національних громад України, 

Дитячий фонд України, Фондів «Пам’яті пожежних Чорнобиля», «Ротарі 

Клуб «Київ», «СОС Дитяче Містечко», «Захист дітей Чорнобиля» та ін.) 

дітей-переселенців із зони АТО та АР Крим, дітей, батьки яких загинули або 

постраждали на «Євромайдані» взимку 2013-2014 рр.,  дітей учасників АТО 

було направлено на відпочинок до дитячих таборів України (в Полтавській, 

Чернігівській, Тернопільській, Одеській обл.), а також за кордон за сприяння 

урядів відповідних держав до Грузії,  Польщі, Молдови, Словенії, Румунії, 

Словаччини, Чехії, Болгарії, Латвії, Литви, Туреччини, Італії, Іспанії, 

Швейцарії, Австрії, Франції та Німеччини [92].  

Крім зазначених вище благодійних закордонних виїздів протягом 2014-

2017 рр. було організовано виїзди юних туристів з оздоровчою та 

пізнавальною метою до наступних держав (у порядку зменшення частки 

дітей, які здійснили подорож до відповідної країни):  Іспанія, США, 

Німеччина, Великобританія, Греція, Швеція, Португалія, Хорватія, 

Нідерланди, Норвегія та Ірландія [137-144].  

В останні роки спостерігається тенденція до зниження кількості дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, а також частки охоплених 

оздоровленням дітей (див. Рис.2.1, 2.2). Так, у 2017 р. в порівнянні з 2013 р. 

функціонувало на 48 % менше дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
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в яких було забезпечено відповідними послугами на 54 % менше дітей [140; 

144]. 

Також продовжує проводитись туристсько-краєзнавча робота серед 

дітей шкільного віку, однак за даними Українського державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді число дітей шкільного віку, яке 

бере участь у туристсько-краєзнавчій діяльності, нині є набагато меншим, 

ніж було зафіксовано у 2013 р. У 2016 р. виявлено, що лише п’ята частина 

українських юних туристів бере участь у туристсько-краєзнавчій діяльності, 

яка передбачає роботу у туристсько-краєзнавчих гуртках за напрямами 

краєзнавство, спортивний туризм, патріотичне виховання, соціальна 

реабілітація та оздоровлення [55, c.1]. У 2018 р. Український державний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді було перейменовано на 

Український державний центр національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді [178]. 

Тобто, дитячий туризм незалежної України починає відігравати 

екологічну, економічну, рекреаційну, політичну функції, продовжує - 

лікувально-оздоровчу, соціальну, освітню, культурну та виховну функції. 

Такий вид туризму включає оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку (особливо табори з денним перебуванням та 

позаміські заклади відпочинку та оздоровлення), екскурсії, походи, подорожі 

Україною та за кордон з лікувально-оздоровчою та пізнавальною метою, а 

також продовжує бути масовим, залишається соціально значущим та 

здебільшого доступним. Дитячий туризм за напрямом спрямування 

туристичного потоку носить внутрішній та міжнародний характер. 

Таким чином, ознайомлення з науковою літературою, статистичними 

матеріалами та нормативно-правовими актами дало підстави стверджувати, 

що дитячий туризм в незалежній Україні та даний вид туризму на її території 

до здобуття країною цього статусу – це дві різні моделі організації дитячого 

оздоровлення, відпочинку та позашкільної освіти. Так, за радянських часів 
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процес організації оздоровлення та відпочинку в дитячих таборах проходив в 

рамках піонерського руху, а дитячо-юнацький туризм охоплював шкільний 

туризм та туристсько-краєзнавчу діяльність учнівської молоді. Натомість, 

для сучасної України є характерним об’єднання цих двох напрямів в дитячий 

туризм.  

З огляду на визначені характеристики компонентів генезисно-

історичного аналізу на сучасному етапі розвитку дитячого туризму в Україні, 

такий туризм слід розглядати в контексті внутрішнього та виїзного, де 

перший включає курортно-оздоровчий, пізнавально-подієвий, спортивно-

краєзнавчий види туризму, а другий – курортно-оздоровчий, навчально-

пізнавальний, спортивно-подієвий види туризму. 

 

2.2. Суспільно-географічний вимір розвитку кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму на сучасному етапі  

Однією з ознак функціонування КОДТ в Україні є суспільне замовлення 

на послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Такий вид дитячого 

туризму передбачає використання потужної ресурсної та інфраструктурної 

бази в межах певної територіальної одиниці держави. Найбільшою 

динамічністю такий туризм відзначається у літню пору року, що обумовлено 

шкільним навчальним процесом в Україні. 

Влітку 2017 р. в Україні діяло 9 745 дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, які включали 106 337 ліжко-місць, що на 0,8 % більше та на 4,7 

% менше, відповідно, ніж було зафіксовано в 2016 р. [143; 144]. При умові, 

що збережеться подібна до 1995-2017 рр. динаміка кількості закладів та 

ліжко-місць (див.Рис.2.1, Рис.2.6), у 2022 р. кількість дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку може збільшитися на 9 %, а ліжко-місць – 

зменшитися на 32 %. Такий прогноз можна пояснити сучасною тенденцією 

до зростання чисельності закладів відпочинку, для більшості з яких не 

передбачено урахування ліжко-місць, а також - до зменшення кількості 
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закладів оздоровлення в Україні (в тому числі за рахунок втрати закладів на 

тимчасово окупованих територіях). 

 

Рис. 2.6. Розподіл дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та 

ліжко-місць в Україні влітку 2017 р. (за даними [144]) 

 

Зазначена тенденція співвідношення дитячих закладів оздоровлення та 

дитячих закладів відпочинку відповідає характеру надання послуг 

оздоровлення та послуг відпочинку: з 2010 р. обсяг послуг відпочинку в рази 

збільшився в порівнянні з обсягом послуг оздоровлення та в середньому 

становить 80 % та 20 %, відповідно [137-143]. Так, в 2017 р. частка послуг 

оздоровлення становила 19,36 %, а послуг відпочинку – 80,64 % [144].  

Після 2014 р. [141-143] спостерігається різке зниження значень 

більшості показників, які характеризують КОДТ, окрім їх економічної 

складової. Різка тенденція до падіння таких значень пояснюється 

динамічними політичними змінами, територіальними та військовими 

позаміські оздоровлення 
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конфліктами в Україні, що, в тому числі, призвели до стрімкої інфляції, яка 

вплинула на вартість послуг оздоровлення та відпочинку, а також 

підвищення рівня витрат на економічну діяльність ДЗОВ.  

2017 р. можна назвати роком позитивних зрушень для КОДТ. Так, у 

порівнянні з 2016 р. чисельність юних туристів, яким було надано послуги 

оздоровлення та відпочинку, збільшилася на 3,7 %, дохід від послуг, дохід на 

душу населення, дохід на 1 ліжко-місце зросли на 19,8 % та 24,8 %, 

відповідно, середня вартість 1 людино-дня перебування в ДЗОВ підвищилась 

на 16,7 %, а середньооблікова кількість штатних працівників збільшилася на 

1,7 % [143; 144]. Власне, впродовж 2014-2017 рр. в сфері КОДТ було зайнято 

0,6 % економічно активного населення [141-144]. Для порівняння в сфері 

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку було зайнято 0,7 % економічно 

активного населення, а в готельно-ресторанному господарстві - 1 % [141-

144]. Тим самим зайнятість у сфері КОДТ знаходиться приблизно на одному 

рівні з іншими спорідненими їй галузями, однак носить сезонний характер.  

Впродовж 2014-2017 рр. щільність ДЗОВ становила в середньому 17,9 

од./1000 км
2
, що відображає територіальну концентрацію відповідних 

закладів в Україні. При цьому коефіцієнт використання ліжкового фонду 

становив в середньому 2,68 ос./ліжко-місце, що в порівнянні з показником 

Барет’є і Дефферта (в середньому 2,7 ліжко-місць/100 ос.) визначає ємність 

ліжкового-фонду КОДТ. Водночас про незабезпеченість українських дітей 

послугами КОДТ свідчить співвідношення кількості оздоровлених дітей до 

кількості постійних жителів віком від 7 до 18 р. – 30 ос./100 ос. [141-144].  

Таким чином, на державному рівні КОДТ можна назвати сформованим 

функціональним кластером дитячого туризму, однак визначення рівня його 

розвитку потребує ґрунтовного аналізу територіальної диференціації, 

параметрів його функціонування. 

За ознакою спеціалізації ДЗОВ КОДТ можна поділити на такі види 

(підвиди дитячого туризму): туризм з метою санаторно-курортного 
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лікування, туризм з метою оздоровлення та відпочинку, туризм з метою 

відпочинку. Найбільш поширений вид КОДТ в Україні – туризм з метою 

відпочинку (близько 70 % юних туристів від їх загальної кількості споживає 

відповідні послуги кожного року [137-144]). Такий підвид дитячого туризму 

реалізують дитячі заклади відпочинку, які надають виключно послуги 

відпочинку юним туристам. Дитячі заклади відпочинку включають табори з 

денним перебуванням, праці і відпочинку та наметові містечка. Характер 

послуг передбачає відпочинок не менше 14 діб (відпочинкова зміна) [42]. 

Дитячі табори зазвичай відкривають при навчальних закладах (школах, 

коледжах), що мінімізує витрати на транспортування дитини, оскільки ці 

заклади здебільшого знаходяться поблизу дому, тобто в пішій доступності. В 

той же час табори з денними перебуванням передбачають ночівлю вдома, що 

мінімізує ризик втрати контролю з боку батьків за своєю дитину. Програма 

щоденних заходів дитячого табору передбачає проведення майстер-класів, 

практикумів, наприклад, на яких відбувається запозичення досвіду та 

практичних навичок ведення садівництва та огородництва підростаючим 

поколінням у людей похилого віку. У таборах праці і відпочинку, з денними 

перебуванням, які розташовані при школах у сільській місцевості, такими 

заходами можуть бути практикуми з озеленення, квітникарства, вирощування 

овочів та фруктів, благоустрою прибудинкової території пенсіонерів-

односельців [7; 68; 96]. Для міських таборів – це майстер-класи з залученням 

спеціалістів, в т.ч. літніх людей, які дають змогу долучити до вирощування 

квітів, дерев, овочів та фруктів, збору врожаю підростаюче покоління з 

міським способом життя [74; 76; 180].  

Прикладами таких таборів може бути табір з денним перебуванням 

«Олімп» при гімназії №82 (м.Харків) [180], табір «Роксоланці» при школі 

№12 з поглибленим вивченням англійської мови (м.Ірпінь, Київська обл.) 

[56], мовний табір з денним перебування «Веселка» при Морозівському 

навчально-виховному комплексі імені Дениса Поповича (с.Морозівка, 



89 

 

Баришівський р-н., Київська обл.), табір праці і відпочинку «Зміна» 

(с.Носачів, Смілянський р-н., Черкаська обл.) [96] тощо. 

Туризм з метою оздоровлення та відпочинку юних туристів являє собою 

класичний варіант КОДТ. Послуги такого підвиду дитячого туризму надають 

дитячі центри та позаміські заклади оздоровлення і відпочинку. Характер цих 

послуг передбачає оздоровлення та відпочинок не менше 21 доби (оздоровча 

зміна) або 14 діб [42]. Заклади, які надають послуги оздоровлення та послуги 

відпочинку зазвичай працюють в місцях з потужним природно-рекреаційним 

потенціалом (поблизу річок, озер, морів, лісів, парків тощо), а також поблизу 

міст обласного підпорядкування, районних центрів. Цей підвид дитячого 

туризму другий за популярністю серед українських дітей (забезпечені 

послугами близько 25 % юних туристів [137-145]). Фактично такі заклади 

наявні в більшості районів України, що значно полегшує процес 

забезпечення юних туристів послугами оздоровлення та відпочинку.  

Дитячих центрів в Україні не так багато, але вони зазвичай мають 

можливість прийняти велику кількість дітей та працюють цілий рік. 

Найбільш відомим та популярним є «Український дитячий центр «Молода 

Гвардія» (м.Одеса). Крім цього закладу, дитячі центри також працюють в 

Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, працювали в 

Донецькій області та АР Крим (до 2014 р.) [22]. Дуже популярними в останні 

роки є позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, на так званих, 

дитячих курортах — Євпаторія, Скадовськ, Бердянськ (до 2014 р.). Також 

користувалися попитом табори на Південному березі Криму (до 2014 р.), на 

узбережжі Азовського моря, у Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, 

Львівській і Закарпатській областях [80, c.5]. Нині провідні позиції на ринку 

дитячого туризму замість закладів оздоровлення та відпочинку АР Крим 

займають відповідні заклади, які розташовані в межах Українських Карпат, а 

також Одеської, Запорізької та Херсонської областей [141-145]. Наприклад, 

приватний дитячий центр «Артек-Карпати-Буковель» (с.Поляниця, Івано-
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Франківська обл.) [25]. На сучасному етапі розвитку КОДТ частина закладів 

залишається на тимчасово окупованих територіях, однак деякі табори 

продовжують свою роботу, переїхавши на підконтрольну Україні територію, 

наприклад, «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м.Київ, Пуща Водиця) 

[88]. В той же час деякі із закладів використовуються для прийому 

переселенців (у Київській, Дніпропетровській, Харківській обл. та ін.).  

Туризм з метою санаторно-курортного лікування передбачає 

перебування дитини протягом оздоровчої зміни в закладах оздоровлення 

санаторного типу. Послуги такого підвиду дитячого туризму надають суто 

профільні заклади, які розташовуються в місцях, де потенціал природно-

рекреаційних ресурсів використовується для лікування, реабілітації дитини. 

Дитячі заклади оздоровлення санаторного типу бувають кліматолікувальні, 

грязелікувальні та бальнеологічні. Послугами санаторно-курортного 

лікування зазвичай користується незнана частка юних туристів - близько 5 % 

[137-145]. Найбільший обсяг послуг санаторно-курортного лікування до 2014 

р. [137-140] надавали заклади оздоровлення санаторного типу АР Крим. 

Однак, на сучасному етапі дитячі табори Одеської, Запорізької, Херсонської 

та Миколаївської областей заповнили своєю пропозицією кримську нішу на 

ринку КОДТ України [140-145].  

Територією держави дитячі заклади, які надають послуги КОДТ, 

розташовані нерівномірно; спеціалізація таких послуг на різних територіях 

відрізняється. Аналіз територіальної диференціації видів КОДТ в розрізі 

адміністративних районів та міст обласного підпорядкування України 

свідчить про найбільшу роль туризму з метою оздоровлення та відпочинку, а 

також туризм з метою відпочинку, водночас, туризм з метою санаторно-

курортного лікування характерний лише для деяких адміністративно-

територіальних одиниць (див. Рис 2.7).  
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Рис. 2.7. Територіальна диференціація видів курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні, 2017 р. 

(авторська розробка за [149-173])
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Тим самим представлена видова структура КОДТ в Україні відповідає 

запропонованій  функціонально-господарській структурі кластеру КОДТ 

України (див.Табл.1.1, Рис.1.4).  

 

2.3. Фактори розвитку комплексу дитячого туризму 

На розвиток міжгалузевого комплексу дитячого туризму можуть 

впливати різні за своїм характером фактори. Існують статичні фактори, щодо 

яких дитячий відпочинок та оздоровлення знаходиться в постійній 

залежності, та динамічні, перелік яких не є вичерпним, оскільки залежить від 

рівня розвитку сфер суспільного життя в нашій державі, пріоритетних 

напрямів її розвитку, а також конкретних подій на її території (див.Рис.1.5).  

До статичних факторів відносять природно-кліматичні та історико-

культурні [95]. Так, комплекс дитячого туризму знаходиться в постійній 

залежності від природно-кліматичних факторів, оскільки основою для його 

формування на певній території є, в першу чергу, природні умови та ресурси, 

а історико-культурні фактори можуть впливати на характер використання 

такого комплексу. Природно-кліматичні фактори зазвичай включають: 

орографічні, кліматичні, гідрографічні умови, спелеологічні, мінеральні, 

грязьові, рослинні ресурси, в тому числі, природні об’єкти, внесені до 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (поточний перелік та претенденти), ступінь 

рекреаційного навантаження, тощо. Історико-культурні фактори складають 

культурну та релігійні особливості корінного населення території, його 

історико-культурну спадщину, в тому числі, культурні об’єкти, внесені до 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (поточний перелік та претенденти).  

Якщо статичні фактори, які впливають на розвиток дитячого туризму, 

можна більш-менш чітко охарактеризувати, то динамічні фактори постійно 

змінюються, тим самим виникає складність у їх визначенні. Взятий за основу 

PEST-аналіз [199], доповнений групами екологічних (Ecological) та етичних 

(Ethical) факторів (PESTEE-аналіз), дозволив визначити структуру та зміст 
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динамічних факторів (див. Додаток Б), які впливають на розвиток комплексу 

дитячого туризму України (у порядку зменшення ступеня впливу): 

І. Економічні фактори: 

1) діяльність благодійних та громадських організацій щодо забезпечення 

дитячого оздоровлення та відпочинку (організація та фінансування значної 

кількості відповідних програм); 

2) рівень інфляції (підвищення цін на послуги оздоровлення та 

відпочинку дітей); 

3) державне фінансування дитячого оздоровлення та відпочинку 

(забезпечення відповідними послугами на пільговій основі); 

4) рівень доходів населення (зміна обсягу витрат на дозвілля та 

відпочинок дітей); 

5) рівень розвитку підприємництва та бізнес-середовища (значна частка 

суб’єктів дитячого туризму – приватні підприємства). 

ІІ. Соціально-культурні фактори: 

1) вимоги до якості послуг дитячого відпочинку та оздоровлення (запит 

та контроль з боку суспільства); 

2) професійна підготовка кадрів для забезпечення послуг дитячого 

туризму (педагоги, вихователі, викладачі, лікарі, екскурсоводи, інструктори, 

аніматори, тощо); 

3) рівень охорони здоров'я; 

4) спосіб життя і звички споживання послуг (потреба в послугах 

дитячого відпочинку та оздоровлення, їх характер, організований або 

самодіяльний туризм). 

ІІІ. Політичні фактори: 

1) поточне і майбутнє законодавство, що регулює дитячий відпочинок та 

оздоровлення (програми, стратегії розвитку тощо); 

2) загроза тимчасової окупації та військових дій на деяких територіях 

держави (зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
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частки охоплених оздоровленням дітей, зростання попиту на відповідні 

послуги, а також ризику виникнення небезпеки під час відпочинку); 

3) стійкість політичної влади та існуючого уряду (зміна пріоритетних 

напрямів розвитку, стратегій, концепцій держави). 

ІV. Екологічні фактори 

1) загроза екологічної небезпеки на деяких територіях країни; 

2) забруднення навколишнього середовища. 

V. Науково-технологічні фактори: 

1) вдосконалення матеріально-технічної бази дитячого туризму; 

2) сучасний стан транспортної мережі; 

3) розвиток і проникнення Інтернету, розвиток мобільних пристроїв 

(замовлення послуг дитячого відпочинку та оздоровлення онлайн, відео- та 

фотоспостереження за роботою відповідних суб’єктів дитячого туризму під 

час дитячого відпочинку). 

VI. Етичні фактори:  

1) рівень відповідальності дорослого населення перед дітьми; 

2) довіра населення до роботи суб’єктів туристичної діяльності, які 

організовують  дитяче оздоровлення та відпочинок (безпека, якість та 

відкритість послуг, постійний зворотний зв’язок). 

Зазначені вище фактори не однаково впливають на розвиток комплексу 

дитячого туризму України, ступінь їх впливу можна охарактеризувати за 

допомогою результатів факторного аналізу, де відповідні показники 

складають зміст кожного з визначених факторів. 

  

 2.4. Фактори формування територіальної структури кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму 

Групи факторів розвитку комплексу дитячого туризму України, 

визначені в попередньому пункті, можна застосувати до кожного з кластерів 

його функціональної структури, в т.ч. до кластеру КОДТ. Обгрунтування 
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змісту цих факторів за допомогою факторного аналізу дозволить 

охарактеризувати особливості розвитку відповідного кластеру та формування 

його територіальної структури зокрема. 

Для аналізу було відібрано 39 вихідних показників, які характеризують 

визначені в пункті 2.3 фактори розвитку комплексу дитячого туризму і мають 

безпосереднє відношення до КОДТ, в розрізі міст обласного 

підпорядкування, районів України (крім тимчасово окупованих територій) та 

м.Київ (за даними [1; 9; 16; 20; 127; 148-173; 210], (див.Табл.2.4).  

Таблиця 2.4 

Вихідні показники факторного аналізу (авторська розробка) 

хk Показник хk Показник 

х1 
частка заповідних територій в загальній площі 

адміністративно-територіальної одиниці 
х20 

довжина залізничного полотна 

х2 

середня температура літа 
х21, 

х22, 

х23 

частка дитячих закладів оздоровлення, 

частка дитячих закладів відпочинку, 

частка закладів санаторного типу в загальній 

кількості ДЗОВ 

х3 тривалість температури вище 10°С х24 якість послуг КОДТ 

х4 
рекреаційне навантаження (орографічні 

особливості територій)  
х25 

кількість вищих навчальних закладів 

педагогічного профілю 

х5 

кількість природних об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, претенденти на 

включення у список  

х26 

рівень дитячої захворюваності 

х6 

кількість історико-культурних пам’ятників 

державного та місцевого значення  х27 

чисельність юних туристів адміністративно-

територіальної одиниці, які спожили послуги 

КОДТ на території країни  

х7 

кількість культурних об’єктів Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, претенденти на 

включення у список  

х28 

рівень середньої освіти 

х8 

витрати благодійних та громадських 

організацій х29 

чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах 

однієї адміністративно-територіальної одиниці 

х9 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок сімей  х30 

чисельність юних туристів, які відпочили в 

межах адміністративно-територіальної одиниці 

свого постійного місця проживання  

х10 державне фінансування КОДТ х31 показник Шнайдера 

х11 кількість державних та комунальних ДЗОВ  х32 кількість штатних працівників ДЗОВ  

х12 кількість приватних  ДЗОВ х33 коефіцієнт зайнятості в сфері КОДТ 

х13 
дохід від надання послуг КОДТ 

х34 
імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів 

х14 кількість дітей віком 7-18 р. х35 умови проживання населення (екологія) 

х15 
кількість ДЗОВ  

х36 
забруднення навколишнього середовища (викиди 

шкідливих речовин) 

х16 
щільність дитячого населення на 1 км² 

 
х37 

проникнення новітніх технологій  

х17 коефіцієнт локалізації ДЗОВ х38 доступність інформації про ДЗОВ 

х18 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² 

х39 

довіра населення до роботи суб’єктів 

турдіяльності, які організовують дитячий 

відпочинок та оздоровлення  

х19 щільність автодоріг з твердим покриттям    
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У процесі аналізу за допомогою інструментів програми STATISTICA 

було визначено (див.Додаток Г, Додаток Ґ), що показники х1, х2, х3, х5, х6, х7, х11, 

х24, х25, х31, х33, х35, х36, х39  є статистично незначимими, оскільки факторні 

навантаження кожного із цих показників менші за 0,6-0.7. Тому даний 

перелік характеристик повинен бути виключений з подальшого процесу 

оцінки факторів розвитку КОДТ.  

Таблиця 2.5 

Оптимальна кількість мультифакторів, які впливають на КОДТ в Україні 

Фактори Дисперсія 

% 

загальної 

дисперсії 

Кумулятивна 

дисперсія 

Кумулятивний 

% 

1 7,059507 28,23803 7,05951 28,238 

2 2,826779 11,30712 9,88629 39,5451 

3 2,374419 9,49768 12,26071 49,0428 

4 2,021425 8,0857 14,28213 57,1285 

5 1,84018 7,36072 16,12231 64,4892 

6 1,497386 5,98954 17,6197 70,4788 

7 1,172105 4,68842 18,7918 75,1672 

8 1,119956 4,47982 19,91176 79,647 

9 1,076735 4,30694 20,98849 83,954 

10 0,827941 3,31177 21,81643 87,2657 

11 0,678911 2,71564 22,49534 89,9814 

12 0,477938 1,91175 22,97328 91,8931 

13 0,462147 1,84859 23,43543 93,7417 

14 0,346159 1,38464 23,78159 95,1264 

15 0,294455 1,17782 24,07604 96,3042 

16 0,220673 0,88269 24,29672 97,1869 

17 0,201036 0,80414 24,49775 97,991 

18 0,154061 0,61625 24,65181 98,6073 

19 0,129087 0,51635 24,7809 99,1236 

20 0,094534 0,37814 24,87543 99,5017 

21 0,056782 0,22713 24,93222 99,7289 

22 0,036174 0,1447 24,96839 99,8736 

23 0,016083 0,06433 24,98447 99,9379 

24 0,00921 0,03684 24,99368 99,9747 

25 0,006316 0,02527 25 100 

 

Відповідно було встановлено, що найбільш статистично значимими є 

решта 25 показників (див.Табл.2.4). Відповідно до критеріїв «кумулятивного 
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відсотка» (більше 75%), «Кайзера» (дисперсія більше 1), «кам'янистої 

осипи», оптимальна кількість мультифакторів, які впливають на КОДТ в 

Україні, дорівнює 9 (див.Табл.2.5). 

Для уточнення змісту кожного мультифактора було запущено процедуру 

відображення осей координат (factor rotation → varimax raw). Так, перший 

мультифактор формують показники х16, х27, х29, х30, х32, другий - х8, х9, х10, х14, 

х26, третій - х15, х17, х18, четвертий - х12, х13, п'ятий – х28, х34, шостий –х4, х19, 

сьомий - х21, х22, х23, восьмий - х20, х38, дев'ятий - х37 (див.Табл.2.6). 

Таблиця 2.6  

Групування показників за мультифакторами 

Показники 

Факторні навантаження 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 Фактор 9 

Х4 -0,084165 -0,052483 -0,073841 -0,009240 0,038099 -0,798502 0,129013 -0,147906 0,131196 

Х8 0,103988 0,965695 -0,008674 0,114148 0,007016 0,004085 -0,013308 0,016876 0,064377 

Х9 0,028342 0,980066 -0,017799 0,075117 0,006270 0,000688 -0,018836 -0,014416 0,047234 

Х10 0,359811 0,644435 -0,003881 0,558263 0,004616 -0,001273 0,065241 0,123420 -0,031333 

Х12 0,089933 0,046150 -0,048849 0,893339 0,055435 0,020503 0,096459 -0,067120 0,072542 

Х13 0,271723 0,171096 0,031960 0,892395 -0,014738 0,037003 0,058923 -0,008290 0,030989 

Х14 0,432696 0,858968 0,096042 0,010923 0,005027 -0,056738 0,035296 -0,033167 0,078401 

Х15 0,146217 0,144787 0,847162 -0,038199 0,003651 -0,057173 0,030545 0,011052 0,044312 

Х16 0,870096 0,150428 -0,009959 0,034673 0,030353 0,090623 -0,177870 -0,028446 -0,074288 

Х17 0,122670 0,008356 0,937667 0,009981 0,072833 -0,004027 -0,058063 -0,008039 -0,004726 

Х18 0,141063 -0,002249 0,922729 0,016788 -0,060716 0,071232 -0,048058 -0,026034 0,027547 

Х19 -0,064418 0,117574 0,040090 -0,057110 -0,127378 -0,839041 0,011491 0,134879 -0,134754 

Х20 0,106080 -0,100307 -0,053566 -0,037285 0,191671 -0,250651 0,015223 0,748195 0,247068 

Х21 -0,054460 -0,003257 -0,052654 0,245835 0,079372 -0,060683 0,805768 -0,066423 -0,059868 

Х22 0,232022 -0,015306 0,098111 -0,035663 0,128299 0,020703 -0,676932 -0,057754 -0,072591 

Х23 0,024197 -0,014949 -0,007523 -0,034300 0,001578 -0,091655 0,717946 -0,072347 0,025565 

Х26 0,524612 0,689070 0,273524 -0,001550 -0,125057 -0,047245 -0,043488 -0,082562 0,008328 

Х27 0,953584 0,135768 0,143122 0,017081 -0,000112 0,004058 -0,000898 0,041879 0,047774 

Х28 0,036522 0,005469 -0,013479 -0,016878 -0,926199 0,101379 0,005765 0,042692 0,177852 

Х29 0,827508 0,138146 0,092365 0,490231 -0,024454 0,029150 0,023581 0,041844 0,029222 

Х30 0,957247 0,091025 0,102079 0,040500 -0,001472 0,017050 0,000347 0,050477 0,038526 

Х32 0,906463 0,262152 0,127616 0,208358 0,006358 0,043065 -0,036904 0,027245 -0,014653 

Х34 0,047828 -0,015649 0,006051 0,027207 0,770135 0,379575 0,016966 0,234085 0,317842 

Х37 0,020252 0,158536 0,051634 0,079765 -0,024340 0,020616 -0,003291 -0,007035 0,924080 

Х38 0,043135 0,059116 0,005867 -0,026458 -0,030352 0,223661 -0,104385 0,773752 -0,219909 

Загальна 

дисперсія 
4,916690 3,766643 2,617310 2,289297 1,559274 1,648579 1,712054 1,304890 1,173755 

Частка 

загальної 

дисперсії 

0,196668 0,150666 0,104692 0,091572 0,062371 0,065943 0,068482 0,052196 0,046950 
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В результаті проведеного факторного аналізу було виділено дев’ять груп 

мультифакторів (враховуючи зміст складових параметрів), що впливають на 

розвиток КОДТ в містах обласного підпорядкування, районах України та 

м.Київ, які узагальнено можна назвати:  

1) функціональні (щільність дитячого населення на 1 км²; чисельність 

юних туристів адміністративно-територіальної одиниці, які спожили послуги 

КОДТ на території країни; чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці; чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого постійного місця проживання; 

кількість штатних працівників ДЗОВ);  

2) соціальні (витрати благодійних та громадських організацій; витрати 

на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок сімей, державне фінансування 

КОДТ; кількість юних туристів; рівень дитячої захворюваності);  

3) інфраструктурні (кількість ДЗОВ; коефіцієнт локалізації ДЗОВ; 

щільність ДЗОВ  на 1000 км²);  

4) економічні (кількість приватних  ДЗОВ; дохід від надання послуг 

КОДТ);  

5) культурно-політичні (рівень середньої освіти; імовірність тимчасової 

окупації та військових конфліктів);  

6) суспільно-географічного положення (рекреаційне навантаження 

(орографічні особливості територій); щільність автодоріг з твердим 

покриттям);  

7) туристичної спеціалізації (частка дитячих закладів оздоровлення; 

частка дитячих закладів відпочинку; частка закладів санаторного типу в 

загальній кількості ДЗОВ);  

8) транспортно-інформаційні (довжина залізничного полотна; 

доступність інформації про ДЗОВ);  

9) науково-технічні (проникнення новітніх технологій). 
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Також було встановлено ступінь впливу кожного мультифактора на 

розвиток КОДТ в Україні. Так, частка загальної дисперсії у відсотках 

(див.Табл.2.6) визначає силу впливу кожного мультифактора: 

функціональний (20%) і соціальний (15%) мають найбільшу силу впливу, 

інфраструктурний (11%) і економічний (9,2%) - середній ступінь впливу, а 

туристичної спеціалізації (6,9%), суспільно-географічного положення (6,6%), 

культурно-політичний (6,2%), транспортно-інформаційний (5,2%), науково-

технічний (4,7%) - найменший ступінь впливу.  

Використовуючи інструмент факторних ваг (factor scores), було оцінено 

ступінь впливу кожного мультифактора на території певного міста обласного 

підпорядкування, району України або м.Київ. Так, мультифактор суспільно-

географічного положення здійснює найбільший вплив на розвиток КОДТ в 

19,8% адміністративно-територіальних одиниць, науково-технічний - в 

19,6%, транспортно-інформаційний - в 16,6%, функціональний - в 10,1%, 

інфраструктурний - в 8,9%, туристичної спеціалізації - в 8,1%, культурно-

політичний - в 6,8%, економічний - в 5,8%, соціальний - в 1,8%. 

Наприклад, мультифактор суспільно-географічного положення має 

найбільший вплив на розвиток дитячого туризму в м.Гола Пристань 

(Херсонська обл.), науково-технічний - в Дрогобицькому районі (Львівська 

обл.), транспортно-інформаційний - у Великобурлуцькому районі 

(Харківська обл.), функціональний - в м.Харків, інфраструктурний - в 

м.Чернівці, туристичної спеціалізації - в Гощанському районі (Рівненська 

обл.), культурно-політичний - в Бахмутському районі (Донецька обл.), 

економічний - в Скадовському районі (Херсонська обл.), соціальний - в 

м.Київ. 

Водночас науково-технічний мультифактор (фактор 9) здійснює 

найбільший вплив на розвиток КОДТ в більшості адміністративних районів 

та міст обласного підпорядкування Запорізької, Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Одеської, Тернопільської та Чернівецької областях, 



100 

 

мультифактор суспільно-географічного положення (фактор 6) - у більшості 

адміністративних одиниць Київської, Миколаївської, Сумської, Херсонської 

та Чернігівської областей, транспортно-інформаційний мультифактор 

(фактор 8) - у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській 

областях, функціональний мультифактор (фактор 1) - у Волинській, 

Кіровоградській, Полтавській, Рівненській і Черкаській областях, 

мультифактор туристичної спеціалізації (фактор 7) - в Рівненській, 

Тернопільській та Хмельницькій області, культурно-політичний 

мультифактор (фактор 5) – в Луганській та Донецькій областях, соціальний 

(фактор 3) – в м.Київ. Економічний та інфраструктурний мультифактори, на 

відміну від інших, було визначено як такі, що впливають на розвиток КОДТ в 

більшості областей України (див.Табл.2.7). 

Таблица 2.7 

Поширення впливу факторів на розвиток КОДТ в розрізі 

адміністративних областей України (авторська розробка) 

Фактор Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Фактор 

6 

Фактор 

7 

Фактор 

8 

Фактор 

9 

Область          

Вінницька - 6,1 % 15,2 % 3 % - - 12,1 % 63,6 % - 

Волинська 44 % - 19 % 19 % - 9 % 9 % - - 

Дніпропетровсь

ка 

 5,7 % 2,9 % - - - 2,9 % 85,7 % 2,9 % 

Донецька - - - - 100 % - - - - 

Житомирська - - 7,1 % 3,6 % - - 17,9 % 71,4 % - 

Закарпатська - - 5,6 % - - - 5,6 % - 88,9 % 

Запорізька - 3 % 4,6 % 11 % - - 3 % - 79 % 

Івано-

Франківська 

10 % - 5 % 15 % - - 5 % - 65 % 

Київська - - 18,9 % 2,7 % - 60 % 13,5 % - 5,4 % 

Київ - 100 % - - - - - - - 

Кіровоградська 60 % - 24 % 16 % - - - - - 

Луганська - - - - 100% - - - - 

Львівська 3,5 % - - - - - 3,5 % - 93 % 

Миколаївська 4,2 % - 8,3 % 4,2 % - 83,3 % - -  

Одеська 7,6 % - 10,4 % 5,7 % - 2,9 % 11 % - 62,9 % 

Полтавська 38,7 % - 16,1 % 22,6 % - 22,6 % - - - 

Рівненська 45 % - 15 % 10 % - 10 % 20 % - - 

Сумська 4 % - 8 % - - 88 % - - - 

Тернопільська - 8,5 % 18,1 % 8,5 % - - 38,1 % - 27,6 % 

Харьківська 2,9 % - - - - - - 91,2 % 5,9 % 

Херсонська 4,5 % - 4,5 % 9,1 % - 81,8 % - - - 

Хмельницька 11,5 % 26,9 % 11,5 % 15,4 % - - 34,6 % - - 

Черкаська 73 % - 23,1 % 3,9 % - - - - - 

Чернівецька - - 7,8 % - - - 7,7 % - 84,6 % 

Чернігівська - - 3,9 % - - 96,2 % - - - 

% - частка міст обласного підпорядкування та районів області, в межах яких на розвиток курортно-оздоровчого 

дитячого туризму впливає відповідний фактор 
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За результатами факторного аналізу також можна зробити висновок, що 

одні й ті ж самі мультифактори або групи мультифакторів впливають на 

розвиток КОДТ в сусідніх адміністративних районах та областях. А тому 

сусідні території мають схожий вектор розвитку, подібні умови та фактори, 

які впливають на формування та функціонування кластеру КОДТ, зокрема, 

реалізацію його організаційних, територіальних та управлінських зв’язків.  

Висновки до розділу 2 

1. Факторний аналіз дозволив визначити дев’ять груп мультифаторів, які 

впливають на розвиток кластеру КОДТ в містах обласного підпорядкування, 

районах України та м.Київ, та, які узагальнено можна назвати (у порядку 

зменшення сили впливу): функціональні, соціальні, інфраструктурні, 

економічні, туристичної спеціалізації, суспільно-географічного положення, 

культурно-політичні, транспортно-інформаційні, науково-технічні. 

Проведений аналіз показав, що одні й ті ж самі мультифактори або групи 

мультифакторів впливають на розвиток КОДТ в сусідніх адміністративних 

районах та областях України. Тобто сусідні території мають схожий вектор 

розвитку, подібні умови та фактори, які впливають на формування та 

функціонування кластеру КОДТ, зокрема реалізацію його організаційних, 

територіальних та управлінських зв’язків. 

2. Кластер КОДТ України розглянуто в контексті підкластерів 

санаторно-курортного лікування, відпочинку, оздоровлення та відпочинку, 

які було виділено за ознакою спеціалізації ДЗОВ, де кожен з таких 

підкластерів відповідає підвидам дитячого туризму та, відповідно, видам 

КОДТ. Аналіз територіальної диференціації КОДТ в розрізі адміністративних 

районів та міст обласного підпорядкування України показав, що послуги 

туризму з метою оздоровлення та відпочинку, а також туризму з метою 

відпочинку поширені майже всією територією держави, водночас, надання 
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послуг туризму з метою санаторно-курортного лікування характерне лише 

для деяких адміністративно-територіальних одиниць. 

3. Генезисно-історичний підхід полягав у визначенні еволюційних 

трансформацій організації дитячого туризму за такими компонентами: 1) 

соціально-економічні, політичні умови, які впливають на розвиток дитячого 

туризму, та визначають цілі, завдання організації такого виду туризму в 

державі; 2) суспільні функції, які виконує дитячий туризм, що дозволяє 

визначити основний зміст організації дитячого туризму; 3) рівень 

доступності та соціальної значущості дитячого туризму, що показує потребу 

в послугах дитячого туризму та наявну пропозицію таких послуг; 4) напрям 

туристичного потоку, що свідчить про географічний принцип визначення 

дитячого туризму; 5) організаційно-методичні засади та нормативно-правове 

забезпечення дитячого туризму, за якими можна простежити структуру та 

характер дитячого туризму. Проведений аналіз показав, що на сучасному 

етапі розвитку туризму в Україні дитячий туризм слід розглядати в контексті 

внутрішнього та виїзного, де перший включає курортно-оздоровчий, 

пізнавально-подієвий, спортивно-краєзнавчий види туризму, а другий – 

курортно-оздоровчий, навчально-пізнавальний, спортивно-подієвий види 

туризму. 

4. На розвиток комплексу дитячого туризму України впливають різні 

групи факторів: статичні природно-кліматичні та історико-культурні, а також 

динамічні економічні, соціально-культурні, політичні, екологічні, науково-

технологічні та етичні, зміст динамічних - було охарактеризовано за 

допомогою PESTEE-аналізу. Кожну з цих груп характеризує низка 

показників (з урахуванням їх статистичної доступності), які мають 

безпосереднє відношення до дитячого туризму, в т.ч. КОДТ.  

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [27; 

28; 34; 35] 

 



103 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ 

КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

 

3.1. Територіальна диференціація забезпеченості дитячими закладами, 

які надають послуги санаторно-курортного лікування, оздоровлення та 

відпочинку 

Станом на початок літа 2018 р. до Реєстру дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр) було внесено 733 од., з них 89,4 % 

складають позаміські заклади оздоровлення та відпочинку, 9,3 % - 

санаторного типу, 1,4 % - дитячі центри. Більшість дитячих закладів  

оздоровлення та відпочинку - сезонні, решта - цілорічної дії [22].  Ведення 

Реєстру відбувається силами Департаменту забезпечення прав дітей та 

оздоровлення Міністерства соціальної політики України. Саме Реєстр 

містить вичерпну інформацію щодо таких закладів в Україні, що підвищує 

рівень достовірності результатів здійсненого дослідження. Крім того, Реєстр 

містить дані про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку в АР Крим, а 

також в Донецькій та Луганській областях, що дозволяє оцінити втрати 

можливостей для надання відповідних послуг. 

В основу визначення рівня забезпеченості ДЗОВ було покладено 

визначення інтегрального показника для кожного адміністративного району 

та міста обласного підпорядкування України, враховуючи м.Київ, за 

наступними показниками: кількість закладів ДЗОВ, місткість ДЗОВ, 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ, частка закладів із загальної кількості ДЗОВ 

адміністративної одиниці, щільність ДЗОВ на 1000 км² (за даними [22; 144; 

149-173]). Так, було згруповано адміністративно-територіальні одиниці 

України в залежності від рівня забезпеченості ДЗОВ, де дуже низький рівень 

забезпеченості відповідає інтегральному показнику від 0,4 до 3,48; низький 

рівень – від 3,48 до 6,56; середній рівень – від 6,56 до 9,64; високий рівень – 

від 9,64 до 12,72; дуже високий рівень – від 12,72 до 15,8 (див.Рис.3.1).  
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В результаті дослідження забезпеченості відповідними дитячими 

закладами було встановлено, що дуже високий рівень спостерігається в АР 

Крим, високий - в Донецькій та Запорізькій областях, середній - в 

Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, низький – в Луганській, 

Харківській, Сумській, Закарпатській, Полтавській, Чернігівській, Київській, 

Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, а дуже 

низький - в Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, 

Чернівецькій, Черкаській, Рівненській, Хмельницькій та Кіровоградській 

областях. Зокрема, дуже високий та високий рівні забезпеченості характерні 

для м.Євпаторія (АР Крим), м.Слов’янськ (Донецька обл.), Скадовського 

(Херсонська обл.), Березанського (Миколаївська обл.), Якимівського 

(Запорізька обл.) районів, м.Очаків (Миколаївська обл.), м.Бердянськ 

(Запорізька обл.), Генічеського району (Херсонська обл.), м.Алушта (АР 

Крим), м.Феодосія (АР Крим), Білгород-Дністровського району (Одеська 

обл.), м.Одеса, найнижчі – для Володарського (Київська обл.), 

Нікопольського, Дніпровського (Дніпропетровська обл.), Амвросіївського, 

Великоновосілківського (Донецька обл.), Лохвицького (Полтавська обл.) 

районів. 

При вивченні особливостей туризму з метою санаторно-курортного 

лікування, туризму з метою відпочинку та оздоровлення в містах зі 

спеціальним статусом, районах та містах обласного підпорядкування було 

виявлено, що дитячі заклади оздоровлення та відпочинку розташовані по 

території України нерівномірно: лише у 42,4 % адміністративних одиниць 

(мода кількості закладів – 1 од.). Більшість таких адміністративних територій 

забезпечені дитячими закладами оздоровлення та відпочинку на низькому 

рівні, 18 % - на дуже низькому, 17 % - на середньому, по 2 % - на високому та 

дуже високому рівнях; м.Київ та м.Севастополь визначаються середнім 

рівнем забезпеченості.  
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Рис.3.1. Забезпеченість ДЗОВ, які надають послуги санаторно-курортного лікування, оздоровлення та 

відпочинку, міст обласного підпорядкування та адміністративних районів України, 2017 р. (авторська розробка)
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Проведене дослідження дало змогу визначити наступні риси розміщення 

та забезпеченості  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в Україні: 

1) більшість закладів тяжіє при розміщенні до природно-рекреаційних 

ресурсів (орографічні, кліматичні, водні), що обумовлює формування 

підкластерів санаторно-курортного лікування та/або оздоровлення і 

відпочинку. Найбільш забезпечені закладами області, райони та міста 

України, які мають безпосередній вихід до Чорного та Азовського морів (АР 

Крим, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області). 

Більшість територіальних одиниць, які забезпечені закладами на дуже 

високому та високому рівнях, є відомими кліматичними, морськими, 

грязьовими, бальнеологічними дестинаціями (м.Євпаторія, м.Алушта, 

м.Феодосія, м.Бердянськ, м.Одеса, м.Очаків, м.Слов’янськ, курорти 

Генічеського та Скадовського районів Херсонської області, Березанського 

району Миколаївської області, Якимівського району Запорізької області, 

Білгород-Дністровського району Одеської області, Мангушського району 

Донецької області), які приймають на відпочинок дітей з всієї України та із-

за кордону. Багаті на бальнеологічні, кліматичні та гірськолижні курорти 

Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області (Свалява, Поляна, 

Шаян, Моршин, Трускавець, Яремча, Ворохта тощо) забезпечені закладами 

на низькому рівні, що свідчить про недостатнє використання туристко-

рекреаційного потенціалу для потреб дитячого відпочинку та оздоровлення, а 

також недостатній розвиток відповідної інфраструктури; 

2) більшість закладів розташовані в селах чи селищах міського типу, 

приміській зоні районних центрів чи міст обласного підпорядкування; 

3) на території районів, міст обласного підпорядкування з дуже 

низьким та низьким рівнем забезпеченості розміщений здебільшого лише 

один позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, який формує ядро 

підкластеру оздоровлення та відпочинку; 
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4) забезпеченість закладами областей, районів, міст зі спеціальним 

статусом обласного підпорядкування вище середнього рівня здебільшого 

реалізується через наявність на їх території декількох позаміських закладів 

оздоровлення та відпочинку та/або дитячих центрів, та/або закладів 

оздоровлення санаторного типу, що передбачає формування підкластерів 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення та  відпочинку. 

Слід зауважити, що природно-рекреаційний та інфраструктурний 

потенціал КОДТ тимчасово окупованих територій АР Крим та Донецької, 

Луганської областей (зона бойових дій, зона безпеки ООС), які забезпечені 

відповідними закладами на дуже високому та високому рівнях, за сучасних 

умов не використовується Україною. Виникає перспектива розбудови мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на територіях зі значним 

природно-рекреаційним потенціалом, які забезпечені відповідними 

закладами на низькому та середньому рівнях. 

3.2. Територіальна диференціація забезпеченості дитячими закладами, 

які надають послуги відпочинку 

Послуги туризму з метою відпочинку, як було зауважено вище, надають 

заклади відпочинку, а саме табори праці та відпочинку, з денним 

перебуванням та наметові містечка. На відміну від закладів оздоровлення 

санаторного типу, оздоровлення та відпочинку Реєстр ДЗВ в Україні не 

передбачено. Тим самим проаналізувати рівень забезпеченості такими 

таборами можна за допомогою статистичних спостережень обласних 

Управлінь статистики, Управління статистики в м.Київ та Державної служби 

статистики України. Як основу для спостережень слід враховувати показники 

2017 р., оскільки це рік позитивних зрушень для КОДТ в Україні, а також 

порівнювати рівень забезпеченості закладами оздоровлення та закладами 

відпочинку краще, враховуючи найбільш актуальні дані. 

В основу визначення рівнів забезпеченості адміністративно-

територіальних одиниць України ДЗВ було покладено розрахунок 
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інтегрального показника (І) за наступними показниками: кількість ДЗВ, 

коефіцієнт локалізації ДЗВ, щільність ДЗВ на 1000 км², частка закладів в 

загальній кількості ДЗВ адміністративної одиниці (за даними [144; 149-173]). 

В залежності від значення інтегрального показника адміністративно-

територіальні одиниці України групуються у території з дуже низьким рівнем 

забезпеченості ДЗВ (І – від 0,02 до 1,37), з низьким рівнем (І – від 1,37 до 

2,72), середнім рівнем (І – від 2,72 до 4,07), високим рівнем (І – від 4,07 до 

5,42), дуже високим рівнем (І – від 5,42 до 6,77) (див.Рис 3.2). 

Аналіз територіальної диференціації засвідчив, що найвищий рівень 

забезпеченості дитячими закладами відпочинку характерний для м.Київ, 

високий рівень – для Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Черкаської 

областей, на середньому рівні забезпечені відповідними закладами Донецька, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, Одеська, Харківська, Херсонська, 

Чернігівська області, на низькому рівні – Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, 

Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області, дуже 

низький рівень – Тернопільська область. 

Серед адміністративних районів та міст обласного підпорядкування 

дуже високий рівень забезпеченості закладами відпочинку показали 1,9 % 

міст обласного підпорядкування та районів України, високий рівень – 6,2 %, 

середній рівень – для 48,2 % територій, низький рівень – для 25 % 

територіальних одиниць, дуже низький рівень – для 3,9 % районів та міст 

обласного підпорядкування. Причому 10,2 % територій - взагалі не 

забезпечені будь-якими дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.  
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Рис. 3.2. Забезпеченість ДЗОВ, які надають послуги відпочинку, міст обласного підпорядкування та 

адміністративних районів України, 2017 р. (авторська розробка)
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Дуже високий та високий рівень забезпеченості закладами відпочинку 

притаманний, в основному, містам обласного підпорядкування, в тому числі 

обласним центрам, наприклад, міста Подільськ та Одеса (Одеська обл.), 

Львів та Червоноград (Львівська обл.), Добропілля (Донецька обл.), 

Першотравенськ (Дніпропетровська обл.), Нововолинськ (Волинська обл.), 

Козятин (Вінницька обл.), Дніпро, Рівне, Житомир, Біла Церква (Київська 

обл.), Полтава, Суми, Чернівці, Чернігів. В першу чергу, така висока 

забезпеченість пов’язана з числом таборів з денним перебуванням, яких 

зазвичай найбільше в населених пунктах міського типу. 

Середній рівень забезпеченості характерний також для більшості міст 

обласного підпорядкування, а також районів України: м.Сміла (Черкаська 

обл.), м.Павлорад (Дніпропетровська обл.), м.Хуст (Закарпатська обл.), 

м.Жмеринка (Вінницька обл.), м.Кременчук (Полтавська обл.), м.Прилуки 

(Чернігівська обл.), Краснопільський (Сумська обл.), Кобеляцький 

(Полтавська обл.), Дубровицький (Рівненська обл.) райони та ін. На низькому 

рівні забезпечені дитячими закладами відпочинку Барвінківський та 

Валківський (Харківська обл.) райони, Білгород-Дністровський (Одеська 

обл.), Новоград-Волинський (Житомирська обл.) райони, м.Южноукраїнськ 

(Миколаївська обл.), Софіївський (Дніпропетровської обл.) район та ін. Дуже 

низький рівень – Вижницький (Чернівецька обл.), Луцький (Волинська обл.), 

Нікопольський (Дніпропетровська обл.), Бучацький (Тернопільська обл.), 

Тростянецький  (Сумська обл.) райони. 

Заклади відпочинку при розміщенні не тяжіють до ресурсної бази 

туристко-рекреаційної території. Водночас кількість таких закладів на пряму 

залежить від кількості шкіл та чисельності дітей шкільного віку, чим ці 

показники вищі, тим вище число закладів відпочинку. В той же час, 

наприклад, низький рівень забезпеченості закладами відпочинку не свідчить 

про низький рівень забезпеченості закладами оздоровлення територіально-

адміністративної одиниці, а тим більше про ефективність туристсько-
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рекреаційної діяльності чи рівень розвитку КОДТ, що потребує більш 

ґрунтовного вивчення. 

 

3.3. Територіальна диференціація ефективності функціонування  

кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму 

Однією з умов вивчення характеру туристсько-рекреаційної діяльності 

кластеру КОДТ України було врахувати рівень її ефективності як на рівні 

областей, так і адміністративних районів, міст обласного підпорядкування 

України (за даними [149-173]). Загалом, для проведення аналізу 

територіальної диференціації ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності в 2017 р. було розраховано інтегральний індекс (І) за блоками 

показників: інфраструктура, соціальна та економічна ефективність. Такий  

індекс дозволив згрупувати області України у відповідності до рівня 

ефективності туристсько-рекреаційної діяльності на їх території: дуже 

низький рівень (І – від 0,46 до 0,8), низький рівень (І – від 0,8 до 1,14), 

середній рівень (І – від 1,14 до 1,48), високий рівень (І – від 1,48 до 1,82), 

дуже високий рівень (І – 1,82 до 2,16) (див.Рис.3.4). 

Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру КОДТ 

знаходиться на низькому та середньому рівнях. Лише декілька областей 

України можна відзначити як такі, в яких туристсько-рекреаційна діяльність 

відзначається найвищою ефективністю. Так, високий рівень ефективності 

притаманний Одеській та Запорізькій областям, а дуже високий – 

Херсонській області. На сучасному етапі розвитку КОДТ дуже низький 

рівень ефективності туристсько-рекреаційної діяльності можна спостерігати 

в Тернопільській області. 

Аналіз туристсько-рекреаційної діяльності в адміністративних районах 

та містах обласного підпорядкування України також показав територіальну 

неоднорідність її ефективності для КОДТ.  Розрахований індекс дозволив 

згрупувати адміністративні райони та міста обласного підпорядкування 
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України у відповідності до дуже низького рівня (І – від 0,01 до 1,6), низького 

рівня (І – від 1,6 до 3,19), середнього рівня (І – від 3,19 до 4,78), високого 

рівня (І – від 4,78 до 6,37), дуже високого рівня (І – 6,37 до 7,96) 

ефективності туристсько-рекреаційної діяльності (див. Рис 3.5). 

Дуже високий рівень ефективності туристсько-рекреаційної діяльності 

КОДТ спостерігався в Березанському р-ні Миколаївської області, Білгород-

Дністровському р-ні та м.Одеса Одеської області, Якимівському р-ні, м. 

Бердянськ Запорізької області, Скадовському р-ні Херсонської області, 

м.Яремче Івано-Франківської області, Мангушському р-ні Донецької області, 

Царичанському р-ні Дніпропетровської області, Шацькому р-ні Волинської 

області, м.Дрогобич  та Сколівському р-ні Львівської області, Кремінському 

р-ні Луганської області. Такий рівень ефективності свідчить про високий 

обсяг спожитих послуг КОДТ як внутрішніми юними туристами, так і  

дітьми, які приїхали з інших територіальних одиниць, а також про дохід від 

їх надання. Наприклад, лише у Березанському р-ні було оздоровлено 31 % 

дітей від загальної кількості юних туристів, забезпечених відповідними 

послугами, а дохід від надання цих послуг становив 63 % загального 

показника по Миколаївській області. 
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Рис.3.4. Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму за 

областями України, 2017 р. (авторська розробка на основі [144]) 
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Високий рівень ефективності притаманний для м.Лиман, м.Слов`янськ 

(Донецька обл.), Житомирського р-ну (Житомирська обл.), м.Харків 

(Харківська обл.), Гощанського р-ну (Рівненська обл.) та ін. Такий рівень 

ефективності означає, що кількість наданих послуг та рівень доходу від їх 

споживання відповідає одним з найвищих показників в розрізі областей, 

однак послуги курортно-оздоровчого туризму споживають здебільшого 

внутрішні юні туристи для відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. Не дивлячись на проведення ООС на території Донецької області, 

дитячі заклади продовжують надавати послуги курортно-оздоровчого 

дитячого туризму, що свідчить про активізацію всіх можливих ресурсів для 

оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління у складних умовах 

життя.  

Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності в більшості міст 

обласного підпорядкування України знаходиться на середньому рівні, 

наприклад, в містах Червоноград (Львівська обл.), Миколаїв (Миколаївська 

обл.), Конотоп (Сумська обл.), Шепетівка (Хмельницька обл.), Чернігів 

(Чернігівська обл.) тощо. Найвищі індекси ефективності в цій групі 

притаманні Мукачівському (Закарпатська обл.), Зміївському та 

Дергачівському (Харківська обл.), Долинському (Кіровоградської обл.), 

Жовківському (Львівської обл.), Тульчинському (Вінницька обл.) районам та 

ін. Такий рівень означає більш-менш збалансоване співвідношення 

забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, 

чисельністю оздоровлених дітей, а також доходом від туристсько-

рекреаційної діяльності в межах адміністративно-територіальної одиниці. 

Низький рівень ефективності туристсько-рекреаційної діяльності 

можна спостерігати в Доманівському (Миколаївська обл.), Демидівському 

(Рівненська обл.), Краснокутському (Харківська обл.), Чорнобаївському 

(Черкаська обл.), Василівському та Рогатинському (Запорізька обл.), 

Бориспільському  (Київська обл.), Володимир-Волинському (Волинська обл.) 
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районах, містах Марганець, Тернівка (Дніпропетровська обл.), 

Слов’янському (Донецька обл.), Воловецькому (Закарпатської обл.), 

Кіровоградському та Новоукраїнському (Кіровоградська обл.) районах тощо. 

Низький рівень ефективності свідчить про те, що ресурсів, задіяних в КОДТ, 

не вистачає для забезпечення туристсько-рекреаційними послугами юних 

туристів з відповідної адміністративної одиниці, а туристична функція 

території не використовується в повному обсязі. 

Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності відзначено на   дуже 

низькому рівні в Камінь-Каширському та Локачинському (Волинська обл.), 

Липовецькому та Теплицькому (Вінницька обл.), Арцизькому (Одеська обл.) 

районах та ін. Не дивлячись на те, що в таких районах здійснюється 

туристсько-рекреаційна діяльність, функція дитячого туризму території не є 

достатньо розвиненою. 

В результаті аналізу було виявлено, що ефективність туристсько-

рекреаційної діяльності кластеру КОДТ в містах обласного підпорядкування 

та районах здебільшого знаходиться на середньому та низькому рівнях. 

Територіальна диференціація визначених рівнів ефективності туристко-

рекреаційної діяльності відображає якість використання туристичної функції 

певної території та ступінь забезпеченості місцевого підростаючого 

покоління послугами оздоровлення та відпочинку, однак не свідчить про 

рівень розвитку кластеру КОДТ України. 
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Рис.3.5. Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму за 

містами обласного підпорядкування та адміністративними районами України, 2017 р. (авторська розробка)
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3.4. Територіальна диференціація рівнів розвитку курортно-оздоровчого 

дитячого туризму 

Результати аналізу територіальної диференціації забезпеченості ДЗОВ 

міст обласного підпорядкуваня та районів України, видів КОДТ, 

ефективності туристсько-рекреаційної діяльності свідчать про просторову 

неоднорідність надання послуг КОДТ, внаслідок чого можна спостерігати 

територіальну диференціацію розвитку такого туризму в Україні. Для аналізу 

такої просторової диференціації було проведено групування 

адміністративних районів та міст обласного підпорядкування України за 

рівнем розвитку КОДТ методами кластерного аналізу програми 

«STATISTICA». В основі групування лежить аналіз показників, від яких 

залежить розвиток КОДТ, тих індексів, які складають зміст мультифакторів, 

виявлених за допомогою факторного аналізу в попередньому розділі. 

Використаний ієрархічний метод кластерного аналізу показав, що за 

такої вибірки даних гіпотетично можуть існуюти п’ять кластерів, яким 

притаманні відповідні характеристики розвитку КОДТ. Так, за допомогою 

методу k-середніх було проведено групування міст обласного 

підпорядкування та адміністративних районів України (з урахуванням 

м.Київ)  в залежності від рівня розвитку такого виду дитячого туризму (дуже 

високий, високий, середній, низький та дуже низький рівні).  

Розраховані міжгрупова та внутрішньо групова дисперсія (див. Табл.3.1) 

свідчать про те, що найбільше на визначення рівня розвитку КОДТ 

впливають наступні показники: а) частка дитячих закладів оздоровлення; б) 

імовірність тимчасової окупації та військових конфліктів;  в) кількість дітей 

віком 7-18 р.; г) чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого постійного місця проживання; 

ѓ) чисельність юних туристів адміністративно-територіальної одиниці, які 

спожили послуги КОДТ на території країни; д) частка дитячих закладів 

відпочинку; е) кількість штатних працівників ДЗОВ. А найменший вплив на 



118 

 

визначення рівня розвитку КОДТ здійснюють: а) коефіцієнт локалізації 

ДЗОВ; б) кількість ДЗОВ; в) щільність ДЗОВ  на 1000 км²; г) рівень середньої 

освіти; ґ) доступність інформації про ДЗОВ; д) частка закладів санаторного 

типу в загальній кількості ДЗОВ. 

 Таблиця 3.1 

Дисперсійний аналіз показників розвитку КОДТ в Україні 

Показники 

Дисперсійний аналіз 

Міжгрупова df Внутрішньо 
групова 

df F signif. 

Х4 118,6395 4 494,3685 609 36,5373 0,000000 

Х8 267,5928 4 347,3936 609 117,2762 0,000000 

Х9 226,1801 4 388,8127 609 88,5669 0,000000 

Х10 274,1216 4 340,6092 609 122,5305 0,000000 

Х12 191,3877 4 423,4605 609 68,8111 0,000000 

Х13 180,8490 4 433,0856 609 63,5769 0,000000 

Х14 361,6597 4 252,7793 609 217,8291 0,000000 

Х15 26,8881 4 587,3357 609 6,9700 0,000017 

Х16 236,1556 4 377,7857 609 95,1722 0,000000 

Х17 25,3155 4 588,6457 609 6,5477 0,000037 

Х18 26,4533 4 586,7681 609 6,8639 0,000021 

Х19 163,4542 4 450,1244 609 55,2867 0,000000 

Х20 61,3371 4 552,8082 609 16,8930 0,000000 

Х21 406,5601 4 208,2199 609 297,2760 0,000000 

Х22 344,6927 4 264,4956 609 198,4133 0,000000 

Х23 95,7857 4 519,1808 609 28,0892 0,000000 

Х26 277,8753 4 336,7692 609 125,6247 0,000000 

Х27 350,2954 4 264,4649 609 201,6619 0,000000 

Х28 57,2575 4 556,9925 609 15,6509 0,000000 

Х29 321,2362 4 293,4107 609 166,6886 0,000000 

Х30 352,2777 4 262,4512 609 204,3591 0,000000 

Х32 314,7348 4 299,6837 609 159,8965 0,000000 

Х34 380,6145 4 234,3357 609 247,2886 0,000000 

Х37 162,6277 4 451,5751 609 54,8304 0,000000 

Х38 61,0575 4 551,7315 609 16,8488 0,000000 

 

В процесі аналізу було застосовано команду «значення кластеру та 

евклідова відстань» (Cluster means & Euclidean distances), що дозволило 

визначити середні значення індексів, які характеризують кожен виділений 

кластер. Для більш наочної ілюстрації отриманих результатів було 

побудовано пелюсткову діаграму, де кожна ламана демонструє відповідність 
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кластера рівню розвитку курортно-оздоровчого дитячого туризму 

(див.Рис.3.6).  

 

Рис.3.6. Діаграма середніх значень, розрахованих для кожного кластеру, 

у відповідності до рівня розвитку КОДТ в містах обласного підпорядкування 

та адміністративних районах України 

 

Таким чином, дуже високий рівень розвитку відповідає Кластеру 5, 

показники якого мають значну перевагу над характеристиками інших 

кластерів. Кластер 3 відповідає високому рівню розвитку, оскільки значення 

цього кластеру йдуть за величиною після попереднього кластера. Досить 
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складно визначити різницю між показниками кластерів 1, 2 та 4, однак 

беручи до уваги міжгрупову та внутрішньо групову дисперсії, можна зробити 

висновки щодо переваг одного кластера над іншим. Так, за значеннями 

показників, які найбільше впливають на визначення ступеня розвитку КОДТ, 

над всіма переважає Кластер 1, а Кластер 2 над Кластером 4, які відповідно 

відображають середній, низький та дуже низький рівні розвитку 

(див.Додаток Д). 

Проведений аналіз дозволяє визначити приналежність районів та міст 

обласного підпорядкування (з урахуванням м.Київ) до відповідних кластерів 

(груп) – рівнів розвитку КОДТ (див.Рис. 3.7). 

Дуже високий рівень розвитку. До даного кластеру належать міста Київ, 

Харків та Одеса, які постійно приймають на відпочинок та оздоровлення 

дітей шкільного віку з різних куточків України. Для цих міст також 

характерні високі доходи від туристсько-рекреаційної діяльності, а також 

велика кількість закладів відпочинку, а також оздоровлення та відпочинку. В 

той же час – це міста-мільйонери, в яких проживає значна частка дітей в 

порівнянні з іншими обласними центрами України. Такі міста можна назвати 

територіями з високорозвиненою туристичною функцією (див. Додаток Д). 

Високий рівень розвитку. До даного кластеру входять 34 

адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі міста Слов’янськ 

(Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Яремче (Івано-Франківська 

обл.), Дрогобич (Львівська обл.), Білгород-Дністровський (Одеська обл.). 

Водночас деякі райони Рівненської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької, 

Хмельницької, Вінницької, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, 

Донецької та Луганської областей. Такі території розвивають дитячий туризм 

за рахунок своєї санаторно-курортної та оздоровчої спеціалізації, мають 

потужну ресурсну базу, а також демонструють високі доходи від надання 

відповідних послуг дітям, водночас, приймають на відпочинок та 

оздоровлення дітей з інших районів України. 
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Середній рівень розвитку. Такий кластер охоплює 232 адміністративні 

одиниці. Так, середній розвиток дитячого туризму притаманний для усієї 

території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Разом з тим такий 

рівень було визначено для більшості адміністративних одиниць Донецької, 

Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Херсонської областей, 

приблизно половини території Миколаївської та Закарпатської областей. 

Середній рівень розвитку КОДТ в межах цих території України 

визначається великою кількістю дітей, яка проживає в цих містах та районах, 

на яких здебільшого і орієнтовані послуги оздоровлення та відпочинку, 

розрахована кількість відповідних закладів. В той же час в цих 

адміністративно-територіальних одиницях спостерігається значна частка 

зайнятих в сфері дитячого туризму, а також чималі доходи від туристсько-

рекреаційної діяльності. Водночас південні області України, які відносяться 

до цієї групи мають недовикористаний ресурсний потенціал, а також 

рекреаційну та оздоровчо-рекреаційну спеціалізацію. 

Низький рівень розвитку. Кластер включає 226 адміністративно-

територіальних одиниць. Такий рівень розвитку притаманний більшості 

північно-західних та центральних територій України. Райони та міста 

обласного підпорядкування цієї групи спеціалізуються на всіх видах КОДТ, в 

їх межах ведеться повноцінна туристсько-рекреаційна діяльність, яка 

характеризується низьким та середнім рівнем ефективності. 
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Рис. 3.7. Територіальна диференціація рівнів розвитку курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні 

(авторська розробка)
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Дуже низький рівень розвитку. Кластер охоплює 58 територіальних 

одиниць, з них міста Токмак (Запорізька обл.), Болехів, Бурштин, Коломия 

(Івано-Франківська обл.), Борислав, Моршин, Стрий, Трускавець (Львівська 

обл.), Тернопіль та Новодністровськ (Чернівецька обл.), а також деякі райони 

Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Миколаївської областей. 

Такий рівень розвитку КОДТ характеризується тим, що адміністративні 

райони та міста обласного підпорядкування спеціалізуються лише на одному 

підвиді дитячого туризму, мають низький рівень забезпеченості ДЗОВ та 

ефективності туристко-рекреаційної діяльності в порівнянні з іншими 

адміністративними територіями України.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Аналіз територіальної диференціації рівнів розвитку КОДТ в розрізі 

міст обласного підпорядкування та адміністративних районів за результатами 

кластерного аналізу показав, що міста Київ, Харків та Одеса формують групу 

з дуже високим рівнем розвитку, більшість територіальних одиниць 

Закарпатської області, приморські райони Одеської, Миколаївської, 

Херсонської, Запорізької областей, деякі території з високим туристсько-

рекреаційним потенціалом, наприклад, міста Слов’янськ (Донецька обл.), 

Яремче (Івано-Франківська обл.), Дрогобич (Львівська обл.), Дунаєвецький 

р-н. (Хмельницька обл.), Острозький р-н. (Рівненська обл.) та ін. 

визначаються високим рівнем розвитку. Міста обласного підпорядкування та 

райони, які розташовані на південному сході України, становлять території з 

середнім рівнем розвитку КОДТ, центральні та північні території держави – з 

низьким рівнем розвитку, лише деякі адміністративні райони Тернопільської, 

Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Миколаївської областей – з 

дуже низьким рівнем розвитку. 

2. Основні риси розміщення ДЗОВ, які надають послуги санаторно-

курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, в Україні: 1) більшість 
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закладів тяжіє до природно-рекреаційних ресурсів (орографічні, кліматичні, 

водні); 2) більшість закладів розташовані в селах чи селищах міського типу, 

приміській зоні районних центрів чи міст обласного підпорядкування; 3) на 

території районів, міст обласного підпорядкування з дуже низьким та 

низьким рівнем забезпеченості ДЗОВ розміщений здебільшого лише один 

відповідний заклад; 4) забезпеченість закладами областей, районів, міст зі 

спеціальним статусом, обласного підпорядкування вище середнього рівня 

здебільшого реалізується через наявність на їх території декількох 

позаміських закладів оздоровлення та відпочинку та/або дитячих центрів, 

та/або закладів оздоровлення санаторного типу.  

3. Дитячі заклади відпочинку, більшість яких розташовані в містах 

обласного підпорядкування або районних центрах, при розміщенні тяжіють 

до основного споживача – юного туриста, кількість закладів напряму 

залежить від кількості шкіл та чисельності дітей віком 7-18 років. 

4. Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру КОДТ 

України за розрахованим інтегральним показником в більшості міст 

обласного підпорядкування та районах має низький та середній рівень; дуже 

високий рівень притаманний районам та містам обласного підпорядкування 

України, які визначає високий та дуже високий рівень розвитку КОДТ.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [30-

32] 
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РОЗДІЛ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСТЕРУ КУРОРТНО-

ОЗДОРОВЧОГО ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

4.1.Функціонально-компонентна структура 

До складу кластеру КОДТ входять три підкластери, а саме: санаторно-

курортного лікування, відпочинку, оздоровлення та відпочинку, складові 

яких пов’язані між собою вертикальними прямими та зворотними зв’язками. 

Підприємства, які залучені до підкластерів дитячого туризму, формуючи 

пропозицію КОДТ, поділяють на первинні, які безпосередньо надають 

курортно-оздоровчі послуги, вторинні та третинні (базові), які надають 

супутні цьому процесу послуги. Діяльність первинних підприємств пов’язана 

безпосередньо з юними туристами, а діяльність вторинних та третинних 

підприємств - опосередковано. 

Первинними підприємствами для КОДТ є дитячі заклади оздоровлення 

та відпочинку, які залежно від спеціалізації, поділяють на дитячі заклади 

санаторного типу, дитячі центри, позаміські заклади оздоровлення та 

відпочинку, табори праці і відпочинку, з денним перебуванням та наметові 

містечка. Також до таких підприємств можна віднести внутрішні туристичні 

оператори та агенції, які пропонують послуги КОДТ як посередники між 

батьками та дитячими таборами. 

Вторинні підприємства направлені на задоволення потреб юних туристів 

на певній території, але їх послуги можуть споживати також місцеві жителі 

(постачальники продуктів харчування, страхові компанії, підприємства з 

надання пізнавальних та розважальних послуг, транспортні підприємства 

спеціального призначення тощо). 

Третинні (базові) підприємства такі, які обслуговують все населення 

країни, але одночасно можуть надавати послуги юним туристам (міжміські 

транспортні підприємства, Укрзалізниця, побутового та комунального 

обслуговування тощо). 
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Всі підкластери КОДТ функціонують в межах певної території 

відповідно до ресурсного потенціалу, що задовольняє обов’язкову умову 

роботи кластера – наявність ресурсної бази, та забезпечує функціональний 

зв’язок ДЗОВ з територією, на якій він працює. В той же час наявність 

підкластерів КОДТ свідчить про постійний зв’язок первинних підприємств з 

вторинними та третинними, що реалізується через споживання послуг 

супутніх підприємств дитячими закладами оздоровлення та відпочинку для 

надання власних послуг, використовуючи ресурсний потенціал відповідної 

території. Тим самим між компонентами кластеру КОДТ формується 

функціональна взаємозалежність.  

Питання, пов’язані з діяльністю ДЗОВ, було розглянуто в попередньому 

розділі, де визначено особливості надання відповідних послуг, а також 

територіальні відмінності у їх поширенні. Щодо туристичних операторів та 

агенцій, то вони виступають такими підприємствами первинної ланки послуг, 

які виконують другорядну роль в порівнянні з діяльністю ДЗОВ. Такі 

первинні підприємства не приймають безпосередньої участі в організації 

курортно-оздоровчого процесу в Україні, однак реалізують та/або 

використовують послуги ДЗОВ у своїй пропозиції на туристичному ринку. 

Так, туристичні компанії, які на українському ринку пропонують 

програми оздоровлення та відпочинку для дітей, здебільшого 

спеціалізуються на виїзному туризмі («Сан Валентин», «Еліта-тур», «Паріс-

Тур», «Азарія», «Албена Тревел», «Моноліт», «Алмарісс», «Плеяди-тур», 

«Аккорд», «Яна», «Вояж Організейшн Груп», «Перше дитяче ТурБюро», 

«Соната» та ін.), однак є і такі, пропозиція яких також включає відпочинок у 

дитячих таборах України («Паріс-Тур», «Анга Тревел», «Еліта-тур», «Тур 

Світ», «Азарія», «Ростра», «Моноліт», «Імперія дитинства», «Лайм-тур», 

«Плеяди-тур» та ін.).  

Вторинні підприємства, які надають пізнавальні та розважальні послуги 

дітям, включені до туристсько-рекреаційних підкластерів КОДТ, оскільки 
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надають додаткові послуги при здійсненні дитячого оздоровлення та 

відпочинку на базі ДЗОВ. Такими вторинними підприємства в 

інфраструктурі КОДТ є музеї, дитячі залізниці, аквапарки, дельфінарії, 

планетарії та зоопарки. 

Станом на початок 2014 р. в Україні функціонувало 20 аквапарків, які 

пропонували широкий спектр послуг для дітей різного віку: дитячі кафе, 

басейни, гірки, тематичні майданчики, розваги під наглядом професійного 

аніматора. У зв’язку із тимчасовою окупацією Криму та військовими діями у 

східних областях України станом на початок літа 2018 р. функціонувало 

лише 12 аквапарків. Всі заклади можна умовно згрупувати за місцем 

розташування: 

 Аквапарки Криму (тимчасово окупована територія): 

 «Мигдалева роща» (м.Алушта); 

 «Водяний світ» (м.Судак); 

 «Бананова республіка» (с.Прибрежне, Сакський р-н); 

 «Зурбаган» (м.Севастополь); 

 «Блакитна затока» (смт.Сімеїз); 

 «Коктебель» (смт.Коктебель). 

 Аквапарки Приазов’я: 

 «Мис доброї Надії» (м.Бердянськ, Запорізька обл.); 

 «Остров скарбів» (смт.Кирилівка, Акимовський р-н, Запорізька 

обл.). 

 Аквапарки Причорномор’я: 

 «Одеса» (смт.Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл.) 

 «Коблево» (смт.Коблево, Березанський р-н, Миколаївська обл); 

 «Аттіка» (м.Очаків, Миколаївська обл.). 

 Аквапарки інших регіонів України (криті): 

 «Аквапарк Юрського періоду» (м.Київ); 

 «Пляж» (м.Львів); 
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 «Лімпопо» (м.Тернопіль); 

 «Хвиля» (м.Харків); 

 «Цунамі» (м.Івано-Франківськ); 

 «Термінал» - розсувний дах (м.Бровари, Київська обл.); 

 «Маяк» (м.Вінниця) [2]. 

У 2013 р. на території України працювало 13 зоопарків (в т.ч. 

Бердянський зоопарк «Сафарі», зоопарк під відкритим небом «Таврія» 

(Запорізька обл.), зоопарк заповідника «Асканія-Нова» (Херсонська обл.), 

Ялтинський зоопарк «Поляна Казок» (АР Крим), з яких 7 

загальнодержавного значення: Київський, Миколаївський, Менський, 

Одеський, Рівненський, Харківський та Черкаський, які були досить 

популярними серед юних відвідувачів. Крім зоопарків функціонувало 14 

міні-зоопарків та зоокуточків, які зосереджувалися на території АР Крим, 

Донецької, Черкаської, Запорізької, Київської, Чернівецької, Івано-

Франківської та Дніпропетровської областей. Однак впродовж 2014-2017 рр.  

і станом на початок літа 2018 р. деякі з цих зоологічних парків стали 

недоступні для української дитячої аудиторії [40; 48; 90]. 

На території України немає жодного парку атракціонів та розваг 

подібного до «Діснейленд», який є дуже популярним серед дітей з усього 

світу. Однак у 2012 р. у м.Харків був реконструйований «Парк 

ім.М.Горького», який серед інших українських парків є найбільш схожим на 

відомі у світі тематичні парки атракціонів. В той же час в кожному великому 

місті України можна знайти звичайні дитячі парки розваг та атракціонів 

радянського або сучасного типу, такі як: «Голосіївський парк 

ім.М.Рильського», парк «Перемоги», «Сирецький парк», «Гідропарк» - м. 

Київ, «South-Park» - м.Харків, «Львівська дитяча залізниця», «Парк 

ім.Б.Хмельницького» - м.Львів, «Преображенський парк» - м.Одеса, 

«Дендропарк» - м.Кіровоград. Цікавими та популярними серед дітлахів 

останні роки були парки «Кованих фігур» та «Містечко» у м.Донецьк, а 
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також  дитячі парки АРК (Сімферополь, Судак, Ялта, Алушта і т.д.), однак у 

зв’язку із анексією Криму та військоми діями на Донеччині – ці атракції 

недоступні для масових відвідувань українських дітей, оскільки знаходяться 

на тимчасово окупованій території [75]. 

У 2017 р. кількість музеїв в Україні становила 574 од., з яких 14,8 % - 

знаходяться в сільській місцевості, а також 8,4 % - національні, 3,8 % - 

державні, 15,5 % - обласні, 67,8 % - районні (міські), 4,5 % - інші [20]. Не 

дивлячись на те, що такі заклади бувають різні за профілем, їх часто 

використовують для забезпечення розважально-пізнавальної програми в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, враховуючи транспортну або 

пішу доступність. Музейні експозиції вважаються досить інформативними та 

такими, що можуть наочно показати ті чи інші явища або періоди історії 

регіону, країни, а також життя видатної особи. У 2017 р. музеїв найбільше 

працювало у Полтавській області, а найменше у – Херсонській. Найбільша 

частка музейних закладів України розташовується в районних центрах, й 

відповідний районний музей може надавати послуги одразу декільком 

дитячим закладам оздоровлення та відпочинку. У 2017 р. найбільшою 

популярністю користувалися експозиції комплексних, історичних та 

художніх музеїв, які знаходяться в кожній області (історичні музеї відсутні 

лише у Сумській обл., а художні – у Волинській, Луганській та Рівненській 

обл.) [20]. 

Також для дитячої аудиторії цікавими є музеї, присвячені 

письменникам, поетам або тематичні (зазвичай приватні установи), оскільки 

саме вони пропонують певні анімаційні заходи, які привертають увагу дітей. 

Наприклад, «Музей хліба», «Музей пожежної справи», «Музей води», 

«Музей медицини», «Музей іграшок», «Музей автомобілів», «Музей 

циркового мистецтва», «Літературно-меморіальний музей М.Булгакова» - 

м.Київ; «Музей Аптека», «Музей Львівської залізниці» - м.Львів; «Морський 

музей», «Музей Ляльок», «Музей дитинства» - м.Харків; «Музей 
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космонавтики ім.С.Корольова» - м.Житомир; «Музей «Писанка» - м.Коломия 

(Івано-Франківська обл.) [102]. 

Планетарії також формують інфраструктуру КОДТ в Україні. Ці 

установи не тільки унікальні за характером програм та лекцій, які вони 

пропонують, а й також виконують найголовнішу соціокультурну функцію 

дитячого туризму, формуючи світогляд дитини та розуміння космічного 

простору. Однак останні роки планетарії втрачають свою популярність серед 

юнацької молоді, внаслідок виникнення нових «онлайн» або «домашніх 

планетаріїв». На даний момент в Україні можна виділити 6 планетаріїв 

державного значення: Вінницький, Дніпропетровський, Київський, 

Харківський, Херсонський та Черкаський (без урахування Донецького). 

Також планетарії організовують при навчальних закладах та обсерваторіях 

(Кіровоградський, Уманський, Чернігівський, Одеський планетарії тощо) 

[14]. 

Відвідування дельфінаріїв також часто включають в програми літніх 

закладів оздоровлення та відпочинку. Недоступними для українських дітей 

стали кримські (смт.Коктебель, м.Севастополь, м.Ялта, м.Євпаторія, 

с.Курортне – заповідник «Карадазький», смт.Алушта) та донецький 

дельфінарії, однак такі заклади працюють у м.Харків, м.Одеса та м.Бердянськ 

[19].  

Невід’ємну частину компонентно-функціональної структури кластеру 

складають інші вторинні підприємства - страхові компанії, а також 

транспортні підприємства спеціального призначення. Розташовані такі 

підприємства вторинного сектору в районних центрах, містах обласного 

підпорядкування, обласних центрах або в великих транспортних вузлах, 

обслуговуючи одразу декілька сусідніх ДЗОВ в залежності від спеціалізації 

підкластеру КОДТ. Також реалізація курортно-оздоровчих послуг пов’язана з 

банківськими та фінансовими, науково-дослідними установами, профільними 

вищими навчальними закладами тощо. 
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Для КОДТ характерно використання соціальної та транспортної 

інфраструктури території, де знаходиться дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку. Як свідчать результати факторного аналізу, досить важливим для 

розвитку дитячого туризму є фактор суспільно-географічного положення, 

який характеризує, в тому числі, показник щільності доріг з твердим 

покриттям. Це означає, що діяльність дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку залежить від транспортної доступності до нього. В той же час 

впровадження пільгових умов використання ресурсів соціальної 

інфраструктури може знизити ціни на курортно-оздоровчі послуги. 

Третинні підприємства для КОДТ - це зазвичай Укрзалізниця та 

міжміські транспорті підприємства тощо. Саме з такими підприємствами 

первинні в сфері КОДТ мають найтісніший зв’язок, оскільки без послуг цих 

підприємств дістатися до віддалених закладів оздоровлення та відпочинку 

було б дуже складно. Причому, Укрзалізниця пропонує систему знижок на 

свої послуги для груп дітей шкільного віку, які їдуть на відпочинок кожного 

літа. Тим самим підтверджується роль транспортно-інформаційного фактору 

впливу на розвиток дитячого туризму, у тому числі, з  урахуванням довжини 

залізничного полотна. Таким чином,  функціонально-компонентна структура 

кластеру КОДТ має такий вигляд як зображено на рисунку 4.1. 
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Рис.4.1. Функціонально-компонентна структура кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України 
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продуктів харчування 

Страхові компанії 

Туристсько-рекреаційна 

територія 

Транспорт 

Транспортні підприємства 

спеціального призначення 

Укрзалізниця 

Юні туристи 

Підприємства з надання 

додаткових послуг, зокрема 

розважальних та пізнавальних 

Музеї 

Дитячі залізниці 

Аквапарки 

Дельфінарії 

Зоопарки 

Батьки або законні опікуни 

Планетарії 

Підприємства міжобласного 

та міжміського транспорту 

Соціальна та транспортна 

інфраструктура 

Туристичні оператори,  

агенції 
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4.2. Територіально-функціональна структура 

Функціональним ядром формування кластеру КОДТ виступає дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку, який знаходиться  в тісних зв’язках із 

супутніми його діяльності підприємствами та установами (туроператори та 

агенції, заклади, які надають послуги розваг та пізнання, транспортні 

організації, підприємства-постачальники продуктів харчування, страхові 

компанії, органи управління тощо) на певній туристсько-рекреаційній 

території.   

Кластер КОДТ формують постійні, періодичні та епізодичні зв’язки між 

первинними туристичними підприємствами, зокрема, ДЗОВ та іншими 

первинними, суміжними їм вторинними, третинними, а також 

управлінськими установами, які виникають на певній території з 

характерними їй ознаками туристичної діяльності. 

Постійні зв’язки реалізуються через інтенсивну взаємодію підприємств, 

організацій та установ (ДЗОВ, підприємства-постачальників продуктів 

харчування, органів управління локального рівня) для забезпечення послуг 

КОДТ дитячому населенню на компактній території. Інтенсивність цих 

зв’язків підтверджується щорічним обсягом наданих курортно-оздоровчих 

послуг дитячому населенню відповідним закладом оздоровлення та 

відпочинку. 

Періодичні зв’язки передбачають взаємодію функціонального ядра з 

суміжними підприємствами, які розташовані в регіональній транспортній 

доступності один від одного, наприклад, підприємствами міжміського 

транспорту, транспортними підприємствами спеціального призначення, 

туристичними операторами та агенціями, закладами, які надають розважальні 

та пізнавальні послуги, страховими підприємства тощо, а також органами 

управління регіонального рівня.  

Епізодичні зв’язки виникають на основі спільної роботи первинних, 

вторинних та третинних підприємств. Співпраця відбувається на туристсько-
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рекреаційній території за умови міжрегіональної транспортної доступності. У 

даному випадку, чітко простежується спільна робота Укрзалізниці та ДЗОВ, 

та інших суб’єктів туристичної діяльності.  

Періодичні та епізодичні зв’язки носять стабільний характер, про що 

свідчать обсяги наданих курортно-оздоровчих послуг в містах обласного 

підпорядкування, районах, областях внутрішнім та в’їзним юним туристам 

(за даними [149-173]). Системність цих зв’язків також підтверджують 

управлінська та координаційна діяльність органів управління різних 

адміністративно-територіальних рівнів по відношенню до туристсько-

рекреаційних територій [93].   

Одним з інструментів забезпечення функціональних зв’язків кластеру 

КОДТ на різних територіально-адміністративних рівнях, між різними 

елементами територіальної структури є наявність транспортної 

інфраструктури. Тим самим територіально-функціональна структура 

охоплює елементарні складові, пункти та центри, виділені на основі 

вертикальних прямих та зворотних зв’язків, а також, вузли та райони 

кластеру КОДТ, визначені на основі горизонтальних різних за інтенсивністю 

зв’язків. 

Пункт КОДТ відповідає територіальній одиниці первинного рівня, де 

працює один дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Основними 

характеристиками такого пункту є наявність природно-рекреаційного 

потенціалу, який використовують для надання послуг КОДТ, використання 

дитячими закладами соціальної та транспортної інфраструктури конкретного 

населеного пункту, а також співпраця з супутніми підприємствами. 

Прикладом пунктів КОДТ є c.Терешківці (Горохівський р-н, Рівненської 

обл.), с.Петрашівка (Якимівський р-н., Вінницька обл.), с.Синевірська 

Поляна (Міжгірський р-н., Закарпатська обл.). 

Центр КОДТ являє собою місто обласного підпорядкування, місто або 

селище міського типу, на території якого розташовані декілька ДЗОВ, які 
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використовують спільний туристсько-рекреаційний потенціал, соціальну та 

транспорту інфраструктуру, співпрацюють з відповідними супутніми 

підприємствами. Причому такі центри можуть бути вузькоспеціалізовані 

(м.Ковель, Ковельський р-н, Волинська обл.) та широкопрофільні 

(м.Козятин, Козятинський р-н., Вінницька обл.). 

Вузол КОДТ охоплює пов’язані постійними горизонтальними зв’язками 

між собою центри, пункти, які характеризуються спільністю транспортно-

географічного положення та розташовані в межах територій зі схожими 

причинно-наслідковими ефектами впливу факторів розвитку КОДТ (див. 

пункт 2.4). Прикладом може слугувати Яремчанський вузол (Івано-

Франківська обл.), Бердичівський вузол (Бердичівська обл.), Шаргородсько-

Тиврівський вузол (Вінницька обл.), Слов’янський вузол (Донецька обл.), 

Білгород-Дністровський вузол (Одеська обл.). 

Район КОДТ характеризується епізодичними зв’язками між ДЗОВ та 

іншими суміжними підприємствами в пунктах, центрах, вузлах, які 

розташовані на територіях, виділення яких визначається спільністю 

причинно-наслідкових ефектів дії факторів розвитку КОДТ (див.пункт 2.4). 

Обов’язковим для такого елементу територіально-функціональної структури 

є наявність центру – ядра, яке має найбільш стабільні функціональні зв’язки з 

іншими центрами та пунктами району. Так, в Україні можна виділити 11 

районів КОДТ (див.Рис.4.2): 

1) Поліський (Волинська та Рівненська обл.); 

2) Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та 

Чернівецька обл.); 

3) Одеський (Одеська обл.); 

4) Подільський (Хмельницька та Тернопільська обл.); 

5) Вінницько-Житомирський (Вінницька, Житомирська обл.); 

6) Херсонсько-Миколаївський (Херсонська, Миколаївська обл.); 

7) Дніпро-Харківський (Харківська, Дніпропетровська обл.); 
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8) Придніпровський (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська обл.); 

9) Деснянсько-Придніпровський (м.Київ, Київська, Чернігівська, 

Сумська обл.); 

10) Донецько-Луганський (Донецька та Луганська обл.); 

11) Запорізький (Запорізька обл.). 

Водночас Кримський (АР Крим) є де-юре 12-м районом курортно-

оздоровчого дитячого туризму. АР Крим вважається територією з найвищим 

рівнем розвитку КОДТ (за даними до 2014 р. [137-140]). Однак наразі тут 

складно встановити основні зв’язки, які виникають між елементами  

функціонально-компонентної та територіально-функціональної структур, та 

оцінити ситуацію. З урахуванням її тимчасової окупації, можна лише 

зауважити, що в територіально-функціональній структурі даний район є 

одним з основних за туристко-рекреаційним потенціалом для розвитку КОДТ 

України. 
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Рис.4.2. Територіально-функціональна структура кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України 

(авторська розробка) 
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4.3. Державне регулювання в сфері дитячого туризму 

Законодавство у сфері дитячого туризму складається з Конституції 

України, Господарського, Цивільного, Податкового, Сімейного кодексів 

України, Законів України (далі - ЗУ) «Про охорону дитинства», «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про страхування», «Про туризм», «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей» та ін., чинних міжнародних договорів 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

підзаконних нормативно-правових актів (постанови КМУ «Про затвердження 

Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», 

Наказ Міністерства освіти та науки України «Про забезпечення права дітей 

на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», Наказ 

Міністерства соціальної політки «Про затвердження Положення про 

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» тощо) [42]. 

Згідно із ЗУ «Про туризм» держава проголошує туризм одним з 

пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури, а також створює 

умови для туристичної діяльності. Серед основних цілей державного 

регулювання в галузі туризму є забезпечення доступності туризму та 

екскурсійних відвідувань для дітей [103, с.32]. 

Основним законом, який регулює надання дітям послуг оздоровлення та 

відпочинку в контексті дитячого туризму, є ЗУ «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей» [42]. Відповідно до 3-ї статті Закону цей процес 

ґрунтується на таких принципах: рівності прав, пріоритету здоров'я, 

створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку, соціальної 

уваги та підтримки, адресності соціальної допомоги. Також стаття визначає 

напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, 

основними з яких є: створення доступного та ефективного ринку послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей; збереження і розвиток мережі дитячих 
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закладів оздоровлення та відпочинку; розробка та затвердження державних  

соціальних  стандартів оздоровлення та відпочинку.  

У статті 4 вищезазначеного ЗУ окреслено складові системи 

оздоровлення та відпочинку дітей, до якої належать: Кабінет  Міністрів  

України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,  місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, що забезпечують 

оздоровлення та відпочинок дітей. 

Також ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» передбачає права та 

обов’язки батьків або інших законних представників (стаття 31) та державне 

фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідних 

категорій (стаття 24) [42]. До таких категорій відносять: 

 дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з 

особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати 

в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують 

індивідуального догляду та створення спеціальних умов); 

 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та 

безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених 

сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спортакіад, відмінників навчання, лідерів 
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дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних 

команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 

села) . 

У 2017 р. до ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» було внесено 

поправку про створення та розбудову мережі дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку. З цією метою, у тому числі, продовжено роботу над веденням 

«Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», назву 

якого було змінено на «Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та 

відпочинку дітей», а також трансформацій зазнали деякі принципи ведення 

такої електронної бази [42]. Станом на кінець літа 2018 р. до Реєстру було 

внесено інформацію про 734 заклади [22].  

В той же час до Реєстру вносяться дані про ті заклади, які згідно 

Постанови Кабміну «Про проведення державної атестації дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» [117] 

пройшли атестацію та отримали або не отримали певну категорію. Слід 

наголосити, що атестація ДЗОВ в Україні не є обов’язковою, однак – 

бажаною. Міністерством соціальної політики України, до компетенції якого 

віднесено ведення Реєстру та атестація ДЗОВ, та обласними державними 

адміністраціями розроблено «Регіональні плани атестації дитячих закладів 

державної, комунальної та приватної форм власності на 2016-2020 рр.» [94]. 

Також надання послуг дитячого туризму регулюють Закони України 

«Про освіту» та «Про позашкільну освіту», оскільки таку форму дитячого 

туризму в нашій державі вважають однією зі складових освітнього шкільного 

та позашкільного процесу.  ЗУ «Про освіту» визначає освіту як пріоритетну 

сферу соціально-економічного, духовного і культурного розвитку 

суспільства [43], а в ЗУ «Про позашкільну освіту» зазначається, що основним 

завданням позашкільної освіти є виховання громадянина України, створення 

умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів, 

вихованців, слухачів [44].  ЗУ «Про позашкільну освіту» (стаття 9) визначає 
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такі принципи державної політики у сфері позашкільної освіти: доступності, 

добровільності вибору, науковості та світського характеру освіти, правового і 

соціального захисту вихованців, різнобічного розвитку особистості [44].  

Не дивлячись на те, що сферу дитячого туризму, зокрема, курортно-

оздоровчого регулює низка нормативно-правових актів, законодавча база все 

ж потребує вдосконалення. Відсутність єдиної державної програми дитячого 

відпочинку та оздоровлення свідчить про те, що на рівні держави цим 

питанням не займаються комплексно та системно. У 2013 р.  Кабінет 

Міністрів України схвалив Концепцію «Державної програми оздоровлення і 

відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період 

до 2017 року» [129], розроблену Міністерством соціальної політики України, 

однак вже у 2014 р. цей документ втратив чинність.  

В той же час подібні програми розробляють та затверджують на 

регіональному («Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей і 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 

Закарпатській області на 2018-2021 рр.», «Регіональна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014-2021 

рр.», «Обласна комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку 

Кіровоградської області на 2018-2022» та ін.) та локальному рівнях 

(«Програма оздоровлення і відпочинку дітей та молоді Барської об'єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 рр.», «Міська програма 

відпочинку та оздоровлення дітей Ужгорода на 2017 - 2019 рр.», «Міська 

програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Умані на 

2015-2020 рр. та ін.), що засвідчує самостійний вибір курсу кожної 

адміністративно-територіальної одиниці щодо розвитку КОДТ в умовах 

процесу децентралізації в Україні.  

Єдиний орган виконавчої влади в сфері дитячого туризму відсутній, такі 

функції покладені на Міністерство освіти та науки України, Міністерство 

молоді та спорту України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі 
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України, Міністерство соціальної політики України як один з основних 

органів, в межах їх компетенції.  

Слід також наголосити на тому, що в сфері дитячого туризму існують 

поодинокі приклади державно-приватного партнерства («Проект створення 

Міжнародного дитячого центру «Артек-Карпати», «Проект підтримки 

розвитку внутрішнього і в’їзного туризму в Україні», «Проект перебудови 

дитячого оздоровчого центру «Славутич» (Київська обл.) тощо), хоча 

статистика за кількістю угод такої співпраці в цій сфері не ведеться (за 

даними [92]). Не дивлячись на те, що державно-приватне партнерство 

визначено одним з напрямів реалізації політики модернізації економіки 

України, на законодавчому рівні такий механізм не фігурує як вдалий засіб 

використання коштів держави та приватних інвесторів в контексті розвитку 

дитячого туризму. 

4.3.1. Організаційно-управлінська структура кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму 

Управлінська структура кластеру КОДТ охоплює державний, 

регіональний та локальний рівні. Завдяки такій структурі на сучасному етапі 

розвитку КОДТ відбувається безперебійний процес забезпечення послугами 

оздоровлення та відпочинку українських дітей. 

Центральним органом виконавчої влади в сфері КОДТ є Міністерство 

соціальної політки України [42]. Безпосередніми виконавцями на місцях 

політики в сфері КОДТ є структурні підрозділи, до компетенції яких 

відносяться питання організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі – 

Структурні підрозділи) [93]. Так, на регіональному рівні – це відповідні 

департаменти при обласних державних адміністраціях та Державній 

адміністрації м.Київ. На локальному рівні – це відповідні департаменти при 

районних та міських державних адміністраціях. В той же час Структурні 

підрозділи здійснюють не лише діяльність щодо КОДТ, а й можуть 

реалізовувати державну політику щодо науки, культури, сім’ї, молоді, 
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спорту, соціального захисту тощо. Тобто, для КОДТ, як і для дитячого 

туризму загалом, існує певна міжвідомча розрізненість (див.Рис.4.3).  

У 2015 р. для міжвідомчої координації управління кластером КОДТ 

України створено Центральний міжвідомчий штаб з координування і 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей (далі - Центральний штаб) при 

Міністерстві соціальної політики України [99], який здійснює контролюючу 

та рекомендаційну діяльність по відношенню до реалізації політики в сфері 

дитячого туризму. Така організація включає спільну діяльність робочих груп, 

які складаються з представників Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства охорони здоров’я України, обласних, м.Києва, 

міських, районних, селищних рад, Спільного представницького органу 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному 

рівні, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, суб’єктів господарської діяльності 

в сфері КОДТ (див.Рис. 4.4).  

Основними суб’єктами реалізації політики в сфері КОДТ виступають 

державні, комунальні, приватні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. 

Центральний штаб спрямовує рекомендації щодо роботи до Структурних 

підрозділів, контролює їх роботу, які, в свою чергу, також звертаються та 

приймають участь у діяльності Центрального штабу. 
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Рис.4.3.  Організаційно-управлінська структура кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України 

(авторська розробка за [8, c.50; 42; 93; 99]) 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4. Міжвідомча координація управління кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України 

(авторська розробка за [99])
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Таким чином, заклади, які надають курортно-оздоровчі послуги,  

виступають ініціаторами провадження діяльності в сфері КОДТ, а 

Міністерство соціальної політики України, Структурні підрозділи лише 

виступають замовником відповідних послуг та є їх подальшим 

розпорядником та координатором. Тобто простежується постійний зв’язок 

ДЗОВ з центральними та місцевими виконавчими органами. У випадку, якщо 

заклад працює при іншому Міністерстві чи іншій державній установі, то він 

підпорядковується йому, однак працює за рекомендаціями Міністерства 

соціальної політики України, а контроль за процесом надання відповідних 

послуг лежить на Структурних підрозділах. Разом з тим Центральний штаб 

пропонує Міністерству соціальної політики України рекомендації щодо 

виконання його компетенцій.   

 

4.4. Територіально-кластерна структура 

По-перше, територіально-функціональна структура свідчить, що існує 

можливість для спільної роботи дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку на певній території, яка має потужний ресурсний потенціал, 

наприклад, в межах центру, вузлу або району КОДТ на основі прямих та 

зворотних зв’язків. По-друге, функціонує потужна управлінська ланка сфери 

КОДТ. По-третє, первинні суб’єкти підприємницької діяльності КОДТ, 

споживаючи послуги однакових територіально локалізованих суміжних цій 

сфері підприємств, формують єдиний туристичний продукт туристсько-

рекреаційної території. Також факторний аналіз довів, що на розвиток КОДТ 

впливає доступність інформації про ДЗОВ та діяльність громадських 

організацій в цій сфері. Зокрема, такі чинники є одними з основних умов 

роботи кластеру КОДТ. 

Територіальна організація кластеру КОДТ являє собою 

взаємопов’язаність його функціональних структур, яку можна представити у 

вигляді різних за таксономічним рівнем територіальних кластерів, 
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підкластерів, які взаємодіють між собою з різною інтенсивністю 

(див.Рис.4.5). 

Національний кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму 

України (НТК) охоплює міжрегіональні (МТК), регіональні (РТК), локальні 

(ЛТК) кластери та локальні (ЛТПК) підкластери, які було виділено за 

територіальною ознакою з урахуванням адміністративно-територіального 

устрою, горизонтальних управлінсько-організаційних зв’язків, інтенсивності 

прямих та зворотних зв’язків (див.пункт 1.4). Ядром НТК виступає 

широкопрофільний міжрегіональний центр -  м.Київ, з яким на основі 

епізодичних зв’язків постійно взаємодіє більшість регіональних центрів 

КОДТ, оскільки – це управлінський та координаційний центр такого виду 

туризму в Україні, а також дестинація, яка приймає значну кількість в’їзних 

туристів, в тому числі із-за кордону.  

Поліський МТК (ПолМТК) охоплює Волинську та Рівненську області, 

ядром якого є м.Луцьк - міжрегіональний центр КОДТ. Такий кластер 

спеціалізується на всіх видах КОДТ, які розвинені на низькому рівні. 

Туристсько-рекреаційна територія кластеру є спільною для цих областей, 

оскільки розвиток КОДТ найбільше залежить від щільності  дитячого 

населення, чисельності юних туристів, яких кластер приймає на відпочинок 

та оздоровлення, кількості штатних працівників, задіяних при наданні послуг 

КОДТ, а також спеціалізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

ПолМТК передбачає суспільно-географічну діяльність ДЗОВ, суміжних 

підприємств та органів управління в регіональних та локальних центрах, які 

тяжіють до ядра на основі реалізації переважно епізодичних зв’язків 

(споживання послуг Укрзалізниці, міжобласних транспортних підприємств, 

екскурсійні маршрути, туристичні потоки з сусідніх МТК тощо).  
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Рис. 4.5. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України (авторська 

розробка)
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ПолМТК є внутрішньоконтинентальним, займає Поліську низовину та 

Волинську височину на півдні, межує через державний кордон з Польщею та 

Білоруссю, йому притаманний помірний клімат. Основними природними та 

історико-культурними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих 

послуг є Шацькі озера, притоки річки Прип’ять (Стохід, Стир, Горинь та ін.), 

Білоозерський заказник (Володимирецький р-н., Рівненська обл.), заказник 

«Нечимне» (Ковельський р-н., Волинська обл.), переважає сакральна 

архітектура: Луцький замок (м.Луцьк, Волинська обл.), Святогірський 

монастир (с.Зимне, Володимир-Волинський р-н., Волинська обл.), 

Острозький замок (м.Острог, Рівненська обл.) [1; 9, c.215, 236; 16] тощо. 

ПолМТК охоплює Волинський та Рівненський РТК (ВолРТК та 

РівнРТК), які виділені з урахуванням періодичних зв’язків, та передбачають 

діяльність відповідних підприємств, закладів та установ при тяжінні до 

регіональних центрів КОДТ в м.Луцьк, смт.Шацьк (ВолРТК) та м.Рівне 

(РівнРТК). РТК охоплюють мережу взаємопов’язаних ЛТК, які 

функціонують в межах адміністративних районів або міст обласного 

підпорядкування, реалізуючи постійні зв’язки між підприємствами 

відповідної спеціалізації туристсько-рекреаційної території локального 

територіального рівня. 

Наприклад, Ковельський (КовЛТК, м.Ковель), Іваничівський (ІвЛТК, 

м.Нововолинськ), Ратнівський (РатнЛТК, смт.Ратне) локальні кластери, з 

яких, відповідно, перший та другий є широкопрофільними (спеціалізуються 

на відпочинку, оздоровленні та відпочинку юних туристів), третій – 

вузькоспеціалізований (відпочинок юних туристів). Формування ЛТК в 

межах Любешівського (Волинська обл.), Володимирецького, Рокитнівського, 

Демидівського, Здолбунівського та Корецького (Рівненська обл.) не 

відбувається, оскільки ці території не задіяні в КОДТ. На нашу думку, 

спостерігається опосередковане використання ресурсів цих територій 
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сусідніми ЛТК, тому включення їх як територій з потенціалом для освоєння 

до ВолРТК та РівнРТК є обов’язковим. 

До локальних центрів КОДТ тяжіють відповідні пункти, в межах яких 

формуються ЛТПК на основі тісних постійних зв’язків. Зазвичай такі ЛТПК є 

вузькоспеціалізованими. ПолМТК, на відміну від інших кластерів такого 

рівня, охоплює значну частину пунктів санаторно-курортного лікування, 

оздоровлення та відпочинку. Наприклад, с.Озеро (Ківерецький р-н., 

Рівненська обл.), де працює дитячий заклад санаторного типу «Реверс», 

с.Дольськ (Турійський р-н., Волинська обл.), де функціонує дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Парасолька», с.Терешківці 

(Горохівський р-н., Волинська обл.), – дитячий позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Веселка». 

Вінницько-Житомирський МТК (ВЖМТК) охоплює Вінницьку та 

Житомирську області, його ядром є м.Вінниця - міжрегіональний центр 

КОДТ. Такий кластер спеціалізується на всіх видах курортно-оздоровчого 

дитячого туризму, які розвинені на низькому рівні. На розвиток МТК КОДТ 

найбільше впливає протяжність залізничного полотна, оскільки залізничний 

транспорт виступає одним із засобів поширення турпотоків до та в межах 

такого кластеру, доступності інформації, відкритості дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, а також розвитку туристичної інфраструктури. 

ВЖМТК є внутрішньоконтинентальним, займає Придніпровську, 

Подільську, Придністровську височини, північно-східна частина території 

відповідає Поліській низовині, межує на півночі Житомирської області з 

Білоруссю, йому притаманний помірний клімат. Природними та історико-

культурними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих послуг є 

р.Південний Буг, притоки р.Дніпро, р.Случ, Коростовецький заказник 

(Гайсинський р-н., Вінницька обл.), Туганівський заказник (Новоград-

Волинський р-н. Житомирська обл.), переважає громадська архітектура: 

Ієзуітський монастир (м.Вінниця), Варвари костел, Кармелітський монастир 
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(м.Бердичів, Житомирська обл.), Садиба палацо-паркового ансамблю епохи 

класицизму (с.Верхівня, Ружинський р-н., Житомирська обл.) [1; 9, c.213, 

219; 16] тощо. 

На основі аналізу періодичних зв’язків було виділено Вінницький 

(ВінРТК) та Житомирський (ЖитРТК) регіональні територіальні кластери, 

які знаходяться в межах ВЖМТК. Такі РТК тяжіють в своїй діяльності до 

м.Вінниця, м.Тульчин, м.Жмеринка (ВінРТК) та м.Житомир (ЖитРТК).  

Прикладами ЛТК є Бердичівський (БердЛТК, м.Бердичів), Тиврівський 

(ТиврЛТК, смт.Тиврів), Новоград-Волинський (НВЛТК, м.Новоград-

Волинський) локальні кластери, з яких, відповідно, перший та останній є 

широкопрофільними (спеціалізуються на відпочинку, оздоровленні та 

відпочинку), третій – вузькоспеціалізований (оздоровлення та відпочинок). 

Можна виділити ЛТК в межах всіх районів Житомирської та Вінницької 

областей, крім: Ямпільського, Піщанського, Чечельницького (Вінницька 

обл.), оскільки ці території не спеціалізуються на послугах курортно-

оздоровчого дитячого туризму.  

ЛТПК було виділено на основі тісних постійних зв’язків, наприклад, 

c.Скраглівка (Бердичівський р-н., Житомирська область), де працює дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Березовий гай», с.Сокілець 

(Немирівський р-н., Житомирська обл, де розташований дитячий заклад 

санаторного типу «Сокілець»,  с.Селище (Тиврівський р-н., Вінницька обл.) з 

дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Маяк». 

Деснянсько-Придніпровський МТК (ДПМТК) охоплює Київську, 

Чернігівську та Сумську області, ядром якого є м.Київ - міжрегіональний 

центр КОДТ. ДПМТК спеціалізується на відпочинку, оздоровленні та 

відпочинку юних туристів, виключенням є лише декілька локальних 

кластерів. Результати кластерного аналізу довели, що м.Київ за рівнем 

розвитку КОДТ займає найвищу позицію серед інших міст та 

адміністративних районів, а решта території характеризується середнім 
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рівнем розвитку. Функціонування ДПМКТ найбільше залежить від 

орографічних особливостей території та розвитку мережі автодоріг з твердим 

покриттям, а також від туристичної спеціалізації. 

Для ДПЛТК притаманне прирічково-внутрішньоконтинентальне 

розташування. Кластер знаходиться в межах Придніпровської височини та 

низовини, Поліської низовини, Полтавської рівнини, має спільний державний 

кордон з Білоруссю та Росією, помірний клімат. Основними природними та 

історико-культурними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих 

послуг є р.Дніпро з притокою Десна, дендрологічний парк «Олександрія» 

(м.Біла Церква, Київська обл.), Шелехівське озеро (Лебединський р-н, 

Сумська область), урочище Боромля (Конотопський р-н., Сумська обл.), 

Каморетський заказник (Менський р-н. Чернігівська обл.), переважає 

громадська та сакральна архітектура: пам’ятки, історико-культурні 

заповідники м.Київ, парк «Нескучне», садиба Круглий двір (м.Тростянець, 

Сумська обл.), Гамаліївський монастир (с.Гамаліївка, Шосткінський р-н., 

Сумська обл.), Спасо-Преображенський собор (м.Чернігів) [1; 9, c.224, 237, 

247; 16] тощо. 

В складі ДПМТК слід вирізняти Київський (КРТК), Чернігівський 

(ЧернРТК) та Сумський (СумРТК) регіональні територіальні кластери, які  

виокремлюються на основі аналізу періодичних зв’язків, які виникають при 

тяжінні до м.Київ, м.Буча, м.Ірпінь (КРТК), м.Чернігів (ЧернРТК), м.Суми, 

м.Лебедин, м.Тростянець (СумРТК).  

Локальні територіальні кластери, наприклад, Переяслав-Хмельницький 

(ПХмЛТК, м.Переяслав-Хмельницький), Ніжинський (НіжЛТК, м.Ніжин), 

Шосткінський (ШостЛТК, м.Шостка) характеризованються як 

широкопрофільні, однак перші два спеціалізуються на всіх видах КОДТ, а 

останньому непритаманне надання послуг санаторно-курортного лікування. 

Слід наголосити на тому, що територія Поліського району Київської області 

не придатна для формування ЛТК (зона екологічної катастрофи), а на 
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території Васильківського, Фастівського, Рокитнянського, Тетіївського 

районів взагалі відсутні ДЗОВ.  

Відповідні ЛТК формує потужна мережа різних за своєю спеціалізацією 

ЛТПК, які функціонують, наприклад, в с.Новомутин (Конотопський р-н., 

Сумська обл.), де працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Зірка», в с.Дернівка (Баришівський р-н., Київська обл.), де 

розташований дитячий заклад санаторного типу «Ювілейний», в с.Курінь 

(Бахмацький р-н., Чернігівська обл.), де надає свої послуги юним туристам 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія». 

Дніпро-Харківський МТК (ДХМТК) включає території Дніпропетровської 

та Харківської областей, його ядром є м.Харків - міжрегіональний центр 

КОДТ. Такий кластер спеціалізується на всіх видах КОДТ, які розвинені на 

середньому рівні. Причому, за результатами кластерного аналізу м.Харків 

було віднесено до міст обласного підпорядкування з дуже високим рівнем 

розвитку такого туризму. На діяльність кластеру КОДТ найбільше впливає 

доступність інформації, відкритість ДЗОВ, протяжність залізничного 

полотна, а також ступінь використання новітніх технологій при наданні 

послуг дитячого туризму. 

ДХМТК є прирічково-внутрішньоконтинентальним, займає 

Придніпровську височину та низовину, Полтавську рівнину, Середньоруську 

височину, межує через державний кордон з Росією, має безпосередній вихід 

до кордонів областей, які задіяні в ООС, на його території панує помірний 

клімат з жарким літом. Природними та історико-культурними об’єктами для 

забезпечення курортно-оздоровчих послуг є р.Південний Буг, притоки 

р.Дніпро, р.Сіверський Донець, Катеринівський заказник (Великобурлуцький 

р-н., Харківська обл.), Дніпровсько-Орільський заповідник 

(Верхньодніпровський, Царичанський р-ни, Дніпропетровська обл.), 

переважає громадська архітектура: Покровський собор (м.Харків), садиба у 

смт. Шаровка (Богодухівський р-н., Харківська обл.), Преображенський 
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собор (м.Дніпро), козацька фортеця (с.Старі Кодаки, Дніпровський р-н., 

Дніпропетровської області) [1; 9, c.216, 240; 16] тощо. 

Виділені Харківський (ХаркРТК) та Дніпропетровський (ДнРТК) 

регіональні територіальні кластери тяжіють до регіональних центрів 

м.Дніпро, м.Новомосковськ, м.Павлоград, смт.Царичанка (ДнРТК), м.Харків, 

м.Дергачі, м.Зміїв (ХаркРТК). 

Первомайський (ПервЛТК, м.Первомайський), Магдалинівський 

(МагдЛТК, смт.Магдалинівка), Золочівський (ЗолЛТК, смт.Золочів) є 

прикладами вузькоспеціалізованих локальних кластерів (спеціалізуються на 

відпочинку юних туристів).  

Прикладами ЛТПК є с.Катеринівка (Лозівський р-н., Харківська обл.), де 

працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія», 

с.Саксагань (П’ятихатський р-н., Дніпропетровська обл.), де розташований 

дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Маяк», с.Павлівка 

(Нововодолазький р-н., Харківська обл.), де функціонує дитячий позаміський 

заклад оздоровлення та відпочинку «Золотий колос». 

Донецько-Луганський МТК (ДЛМТК) охоплює підконтрольні Україні 

території Донецької та Луганської областей, ядром якого є м.Слов’янськ - 

міжрегіональний центр КОДТ. Діяльність такого кластеру спеціалізується на 

всіх видах КОДТ, які розвинені на середньому рівні, крім санаторно-

курортного лікування. Розвиток КОДТ найбільше залежить від рівня 

шкільної освіти дитячого населення, яке проживає на території відповідних 

областей, ступеня імовірності тимчасової окупації територій та близькості 

гарячих точок проведення ООС.  

ДЛМТК є внутрішньоконтинентальним, охоплює Донецький кряж, 

Приазовську височину, Середньоруську височину, південно-східна частина 

його території – тимчасово окупована, має спільний кордон з Росією, 

характеризується помірним кліматом з жарким літом. Ресурсами для 

забезпечення курортно-оздоровчих послуг є р.Сіверський Донець, 



155 

 

Луганський заповідник (Міловський, Станично-Луганський, Довжанський р-

ни Луганська обл.), Кам’яні Могили (Володарський р-н., разом з ділянкою у 

Запорізькій обл.), переважає промислова архітектура садиба у 

м.Олександрівськ (Луганська обл.), комплекс споруд Деркулівського  кінного 

заводу (с.Данилівка, Біловодський р-н., Луганська обл.), Святогірький 

Успенський монастир (м.Святогірськ, Донецька обл.) [1; 9, c.218, 228; 16] 

тощо. 

В складі ДЛМТК виділяються Донецький (ДонРТК) та Луганський 

(ЛРТК) регіональні територіальні кластери, які тяжіють до регіональних 

центрів КОДТ в м.Слов’янськ, м.Лиман (ДонРТК) та м.Кремінна (ЛРТК).  

В межах ДЛМТК можна виокремити Мангушський (МангЛТК, 

м.Мангуш), Бахмутський (БахмЛТК, м.Бахмут), Краматорський (КрамЛТК, 

м.Краматорськ) локальні кластери, з яких, відповідно, перший та другий є 

широкопрофільними (спеціалізуються на відпочинку, оздоровленні та 

відпочинку юних туристів), третій – вузькоспеціалізований (відпочинок 

юних туристів). Відмінною рисою в порівнянні з іншими міжрегіональними 

кластерами є те, що значна частина ДЛМТК – тимчасово окупована 

територія, а вздовж лінії безпеки ООС туристсько-рекреаційний потенціал не 

може бути використаний для потреб КОДТ. 

с.Гончарівка (Сватівський р-н., Донецька обл.), де надає послуги 

дитячого туризму позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Гончарівка», м.Часів Яр (Бахмутський р-н., Донецька обл.), де 

розташований дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Часівоярець» та м.Лісна Поляна (Марківський р-н., Луганська обл.), де 

функціонує дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лісова 

Галявина», визначаються як приклади ЛТПК. 

Придніпровський МТК (ПрМТК) охоплює територію Черкаської, 

Полтавської та Кіровоградської областей, його ядром є м.Кременчук - 

міжрегіональний центр КОДТ. Основною спеціалізацією ПрМТК є 
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відпочинок, оздоровлення та відпочинок юних туристів. Однак рівень 

розвитку КОДТ в межах його території низький, найбільше залежний від 

щільності дитячого населення, чисельності дітей, яких кластер приймає на 

відпочинок та оздоровлення, кількості штатних працівників, задіяних при 

наданні послуг КОДТ, а також ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності.  

Для ПрМТК притаманне прирічково-внутрішньоконтинентальне 

розташування та помірний клімат. Кластер охоплює центральну частину 

території України, займає Придніпровську височину та низовину, Полтавську 

рівнину. Основними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих 

послуг є Парасоцьке урочище (Диканський р-н., Полтавська обл.), 

Чорноліський заказник (Знам’янський р-н., Кіровоградської області), 

Канівський заповідник (Канівський р-н., Черкаська обл.), переважає 

громадська архітектура: ансамбль круглої площі (м.Полтава), Грецька церква 

(м.Кропивницький), Хрестовоздвиженська церква (с.Розумівка, 

Олександрівський р-н.), парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 

«Софіївка» (м.Умань, Черкаська обл.) [1; 9, c.227, 235, 244; 16]  тощо. 

Основними РТК визначено Черкаський (ЧеркРТК), Кіровоградський 

(КірРТК) та Полтавський (ПРТК), які тісно пов’язані з регіональними 

центрами КОДТ - м.Кременчук, м.Нові Санжари, м.Полтава (ПРТК), 

м.Золотоноша, м.Черкаси (ЧеркРТК) та м.Кропивницький (КірРТК).  

Смілянський (СмілЛТК, м.Сміла), Гадяцький (ГадЛТК, м.Гадяч), 

Миргородський (МирЛТК, м.Миргород) локальні кластери є прикладами 

широкопрофільних: в межах першого та третього поширені відпочинок, 

оздоровлення та відпочинок юних туристів, а другого – санаторно-курортне 

лікування та відпочинок юних туристів. 

Як приклади пунктів КОДТ, які відповідають ЛТПК, відзначимо 

с.Мельники (Чорнобаївський р-н., Черкаська обл.), де працює дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сосонка», с.Колосівка 
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(Великобагачанський р-н., Полтавська обл.) та дитячий позаміський заклад 

оздоровлення та відпочинку «Соснова Поляна», с.Оникієве 

(Маловисківський р-н., Кіровоградська обл.), де діти мають змогу перебувати 

в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Лісова Пісня»[22]. 

Подільський МТК (ПодМТК) включає території Хмельницької та 

Тернопільської областей, його ядром є м.Кам’янець-Подільський - 

міжрегіональний центр КОДТ. Такий кластер спеціалізується на всіх 

підвидах КОДТ, які розвинені на низькому та середньому рівнях. 

Туристсько-рекреаційна територія кластеру є спільною для цих областей, де 

розвиток КОДТ найбільше залежить від проникнення новітніх технологій, а 

також туристської спеціалізації. 

ПодМТК внутрішньоконтинентальний, займає Подільську височину, для 

нього характерний помірний клімат. Ресурсами для забезпечення курортно-

оздоровчих послуг є р.Дністер з притоками, заповідник Медобори 

(Гусятинський, Підволочиський, Кременецький р-ни, Тернопільська обл.), 

Почаївська Лавра (м.Почаїв, Кременецький р-н., Тернопільська обл.), 

Циківський заказник (Кам’янець-Подільський р-н., Хмельницька обл.) [1; 9, 

c.238, 242; 16] тощо. 

Виділені Тернопільський (ТернРТК) та Хмельницький (ХмРТК) тяжіють 

до регіональних центрів дитячого туризму м.Кам’янець-Подільський 

(Хмельницький), м.Бучач, м.Борщів (Тернопільський). 

Прикладами ЛТК є Тернопільський (ТернЛТК, м.Тернопіль), 

Шепетівський (ШепЛТК, м.Шепетівка), Дунаєвецький (ДунЛТК, м.Дунаївці), 

де перший та другий - вузькоспеціалізовані (відпочинок юних туристів), 

третій – широкопрофільний (санаторно-курортного лікування, оздоровлення 

та відпочинку). с.Жилинці (Ярмолинецький р-н., Хмельницька обл.), де 

працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Джерельце», с.Петриків (Тернопільський р-н., Тернопільська обл.), де 

функціонує дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 
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«Веселка», с.Маків (Дунаєвецький р-н., Хмельницька обл.), де надає 

відповідні послуги  дитячий заклад санаторного типу «Україна» виділено як 

приклади ЛТПК. 

Карпатський МТК (КМТК) охоплює Закарпатську, Львівську, Івано-

Франківську та Чернівецьку області, його ядром є м.Яремче - 

міжрегіональний центр КОДТ. Діяльність кластеру забезпечує надання 

послуг всіх підвидів дитячого туризму, які, однак, розвинені на низькому та 

дуже низькому рівнях. Туристсько-рекреаційна територія кластеру є 

спільною для цих областей, оскільки розвиток КОДТ найбільше залежить від 

туристичної спеціалізації та економічних умов, які склалися, проникнення 

новітніх технологій.  

КМТК внутрішньоконтинентальний, охоплює територію Українських 

Карпат та Закарпатську низовину, на півночі Подільську, Волинську 

височини, межує через державні кордони з Польщею, Словаччиною, 

Угорщиною, Румунією та Молдовою, має помірний клімат зі сприятливим 

температурним режимом влітку. Основними природними та історико-

культурними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих послуг є 

р.Дністер, о.Синевір, Карпатський заповідник (Тячівський, Рахівський, 

Хустівський р-ни, Закарпатська обл., Івано-Франківська обл.), Заповідник 

Розточчя (Яворівський р-н., Львівська обл.), Лужки (Вижницький р-н., Івано-

Франківська обл.), переважає сакральна архітектура: Замок-фортеця 

(м.Ужгород, Закарпатська обл.), замок «Паланок» (м.Мукачеве, Зарпатська 

обл.), Колегіум ієзуітів (м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл.), Різдва 

Христового (м.Галич, Галицький р-н., Івано-Франківська обл.), Солеварня 

(м.Долина, Долинський р-н., Івано-Франківська обл.), Собор Св.Юра, площа 

Ринок (м.Львів, Львівська обл.), резиденція митрополита (м.Чернівці, 

Чернівецька обл.), комплекс фортифікаційних споруд (м.Хотин, Чернівецька 

обл.) [1; 9, c.220, 223, 229, 245; 16] тощо. 
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В межах КМТК виокремлено Закарпатський (ЗакРТК), Львівський 

(ЛьвРТК), Івано-Франківський (ІвФРТК) та Чернівецький (ЧРТК), діяльність 

яких тяжіє до м.Яремче, м.Ужгород, м.Берегове (ЗакРТК), м.Львів, м.Сколе, 

м.Дрогобич (ЛьвРТК), м.Чернівці (ЧРТК), м.Долина (ІвФРТК). Разом з тим за 

результатами кластерного аналізу ЗакРТК було охарактеризовано як 

територію, де курортно-оздоровчий дитячий туризм розвинений на 

середньому рівні, на відміну від інших зазначених кластерів, яким 

притаманний низький рівень розвитку. 

Наприклад, Мукачівський (МукЛТК, м.Мукачеве), Івано-Франківський 

(ІвФЛТК, м.Івано-Франківськ), Стрийський  (СтрЛТК, м.Стрий) визначено як 

ЛТК, які є широкопрофільними: в межах першого та третього поширені 

послуги відпочинку, послуги оздоровлення та відпочинку, а другого – 

послуги відпочинку.  

Відповідні ЛТК формує потужна мережа різних за своєю спеціалізацією 

ЛТПК, які функціонують, наприклад, в с. Калини (Тячівський р-н., 

Закарпатська обл.), де працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Великий», в с.Витвиця (Долинький р-н., Івано-Франківська обл.) 

на базі дитячого закладу санаторного типу «Перлина Карпат», в с.Станиля 

(Дрогобицький р-н., Львівська обл.), де відповідні послуги надає дитячий 

заклад санаторного типу «Світанок». 

Херсонсько-Миколаївський  МТК (ХММТК) було виділено в межах 

Херсонської та Миколаївської областей, ядром якого є м.Скадовськ - 

міжрегіональний центр КОДТ. Такий кластер спеціалізується на всіх видах 

КОДТ, які розвинені на середньому рівні. Причому, КОДТ знаходиться на 

високому рівні розвитку у Скадовському, Генічеському р-нах (Херсонська 

обл.), Березівському р-ні (Миколаївська обл.). Туристсько-рекреаційна 

територія кластеру є спільною для цих областей, де розвиток курортно-

оздоровчого туризму найбільше залежить від орографічних особливостей, 

частки автодоріг з твердим покриттям, економічних умов. 
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ХММТК приморсько-прирічковий, займає Придніпровську височину на 

півночі, Приморську низовину, через Чорне море межує з Болгарією та 

Туреччиною, для нього притаманний помірний клімат з жарким літом. 

Ресурсами для забезпечення курортно-оздоровчих послуг є узбережжя 

Чорного моря, р.Південний Буг, р.Дніпро, коса Арабатська Стрілка, 

Ягорлицький та Дніпровський лимани, узбережжя Чорного моря, Рацинська 

Дача (Вознесенський р-н., Миколаївська обл.), Біосферний заповідник 

Асканія-Нова (Чаплинський р-н.), переважає громадська та сакральна 

архітектура: чоловіча гімназія та обсерваторія (м.Миколаїв, Миколаївська 

обл.), Катеринінський собор (м.Херсон, Херсонська обл.) [1; 9, c.232, 241; 16] 

тощо. 

Херсонський (ХРТК) та Миколаївський (МРТК) становлять РТК, 

підприємства яких тяжіють до декількох регіональних центрів КОДТ - 

м.Миколаїв, м.Очаків, с.Коблеве (МРТК), м.Скадовськ, м.Генічеськ (ХРТК). 

Локальні територіальні кластери, наприклад, Первомайський (ПервЛТК, 

м.Первомайськ), Кривоозерський (КрОЛТК, смт.Криве Озеро), Очаківський 

(ОчЛТК, м.Очаків) охарактеризовано як вузькоспеціалізовані: перший та 

третій – оздоровлення та відпочинок юних туристів, а другий – відпочинок 

юних туристів.  

Прикладами виокремлених ЛТПК є с.Парутино (Очаківський р-н., 

Миколаївська обл.), де працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Зоря», с. Пелагіївка (Новобузький р-н., Миколаївська обл.), де 

функціонує позаміський табір оздоровлення та відпочинку «Пелагіївський», 

с.Роздольне (Каланчацький р-н., Херсонська обл.), де розташований дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт». 

Одеський РТК (ОРТК) охоплює Одеську область. Ядром кластеру є 

регіональний центр КОДТ - м.Одеса (рівнень розвитку КОДТ дуже високий). 

ОРТК спеціалізується на всіх підвидах дитячого туризму, які розвинені на 

середньому та високому рівнях. На діяльність кластеру КОДТ найбільше 



161 

 

впливає туристична спеціалізація території та економічні умови, які 

склалися, ступінь проникнення новітніх технологій.  

ОРТК є прирічково-морським, займає Придніпровську височину на 

півночі, Причорноморську низовину, через Чорне море межує з Болгарією та 

Туреччиною, характеризується помірним кліматом з жарким літом. 

Природними та історико-культурними об’єктами для забезпечення курортно-

оздоровчих послуг є узбережжя Чорного моря, озера Сасик та Шагани, 

Дністровський та Куяльницький лимани, р.Південний Буг, р.Дніпро, 

узбережжя Чорного моря, Заповідник Дунайські Плавні (Кілійський р-н.), 

переважає громадська архітектура: театр опери та балету (м.Одеса), 

Білгород-Дністровська фортеця (м.Білгород-Дністровський) [1; 9, c.233; 16] 

тощо. 

Наприклад, Білгород-Дністровський (БДЛТК, м.Б.-Дністровський), 

Татарбунарський (ТатЛТК, м.Татарбунари), Ширяївський  (ШирЛТК, 

смт.Ширяєве) на основі аналізу постійних зв’язків виокремлено як локальні 

територіальні кластери, з них перші два є широкопрофільними - відпочинок, 

оздоровлення та відпочинок юних туристів, а третій – відпочинок юних 

туристів.  

Прикладами ЛТПК є с. Лебедівка (Татарбунарський р-н.), де послуги 

дитячого туризму надає позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Восток», с.Нова Долина (Овідопольський р-н.), де розташований дитячий 

заклад санаторного типу «Черміон», с.Приморське (Татарбунарський р-н.), де 

працює дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Кабельник». 

Запорізький РТК (ЗРТК) займає територію Запорізької області, його 

ядром є центр КОДТ - м.Бердянськ (рівень розвитку відповідного виду 

дитячого туризму визначено як високий). ЗРТК спеціалізується на всіх 

підвидах дитячого туризму, які розвинені на середньому та високому рівнях. 
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Найбільше розвиток дитячого туризму залежить від економічних умов, які 

склались, проникнення новітніх технологій. 

ЗРТК є прирічково-морським, займає Приазовську низовину на сході, 

Причоморську низовину, його територія через Азовське море межує з Росією, 

має безпосередній вихід до адміністративного кордону області, яка задіяна в 

ООС,  характеризується помірним кліматом з жарким літом. Природними та 

історико-культурними об’єктами для забезпечення курортно-оздоровчих 

послуг є узбережжя Азовського моря, р.Дніпро, Утлюцький лиман, Кам’яні 

Могили (Більмацький р-н.), переважає громадська архітектура: Троїцька 

церква в Обіточному (м.Приморськ) [1; 9, c.222; 16] тощо. 

Приморський (ПримЛТК, м.Приморськ), Токмацький (ТокмЛТК, 

м.Токмак), Мелітопольський (МелЛТК, м.Мелітополь) є прикладами ЛТК, з 

них перший – широкопрофільний (відпочинок, оздоровлення та відпочинок 

юних туристів), останні – вузькоспеціалізований (відпочинок юних туристів).  

Відповідні ЛТК формує потужна мережа різних за своєю спеціалізацією 

ЛТПК, наприклад, с.Вільноандріївка (Вільнянський р-н.) де працює дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Орлятко», м.Оріхів 

(Оріхівський р-н.), де курортно-оздоровчі послуги надає дитячий 

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Волна», с.Охримівка 

(Якимівський р-н.), де функціонує дитячий позаміський заклад оздоровлення 

та відпочинку «Чайка». 

Особливістю Одеського та Запорізького РТК є те, що взаємодія 

учасників таких кластерів може виникати не лише на основі періодичних 

зв’язків, а й на основі епізодичних (здебільшого середина літа). Тобто 

регіональні центри КОДТ, м.Одеса та м.Бердянськ, можуть набувати ознак 

міжрегіональних центрів.  

Кримський РТК (КрРТК) слід вважати де-юре елементом територіально-

кластерної структури КОДТ України. Ядром КрРТК може виступати м.Ялта 
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або м.Севастополь. Такий кластер спеціалізується на всіх підвидах дитячого 

туризму (з огляду на часи до тимчасової окупації (за даними [137-140]). 

КрРТК приморсько-гірський, охоплює Північнокримську рівнину на 

півночі та Кримські гори на півдні, територія якого через Азовське море 

межує з Росією, Чорне море – з Туреччиною, Грузією, Росією, Болгарією та 

Румунією. Ресурсами для забезпечення курортно-оздоровчих послуг є 

узбережжя Азовського та Чорного моря, озера Донузлав, Сасик, Сакське, 

Коса Арабатська Стрілка, Кримські гори (г.Роман-Кош), Кримський 

природний заповідник (Алуштинський, Бахчісарайський, Ялтинський р-ни), 

переважає громадська архітектура: руїни міста Херсонес Таврійський 

(м.Севастополь), мечеть Джума-Джамі (м.Євпаторія), Генуезький міст, 

(м.Феодосія), Воронцовський палац (м.Алупка) [1; 9, c.210-211; 16] тощо. 

Аналіз особливостей розвитку КрРТК, а також встановлення основних 

зв’язків, які виникають між елементами його функціонально-компонентної та 

територіально-функціональної структур, не можливо здійснити через 

тимчасову окупацію території. Однак, слід зазначити, що такому кластеру 

можуть бути притаманні особливості територіальної організації подібні до 

інших РТК.  

 

4.5. Проблеми та перспективи розвитку кластеру курортно-оздоровчого 

дитячого туризму України 

4.5.1. Проблеми розвитку кластеру курортно-оздоровчого туризму та 

шляхи їх вирішення 

Не дивлячись на те, що існує чіткий механізм надання послуг КОДТ 

дітям, відповідний кластер комплексу дитячого туризму України має низку 

проблем, які потребують швидкого розв’язання.  

Розвитком КОДТ на 90 % опікується держава, однак однією із ключових 

проблем роботи виконавчих органів є нечітка процедура порядку 

направлення дітей на оздоровлення та відпочинок, а саме: недотримання 
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вікових категорій, неналежне ведення бази даних дітей, які потребують 

оздоровлення, не враховується стан здоров’я підростаючого покоління. 

Також процес відпочинку здебільшого організований по принципу «в якому 

ДЗОВ простіше реалізувати оздоровлення юних туристів», а не за принципом 

«найкраще – дітям». До того ж кожного року влітку в дитячих таборах має 

змогу відпочити лише половина дитячого населення України. 

КОДТ носить соціальний характер за рівнем доступності, лише невелика 

його частина може бути комерціональзована. Так, з одного боку, державний 

координаційний механізм дозволяє налагодити системне управління 

процесом надання послуг оздоровлення та відпочинку дітям, а з іншого, 

сучасна державна підтримка й нині застосовує радянську процедуру 

оздоровлення та відпочинку дітей. Навіть назви та терміни, які містить 

законодавча база та використовують виконавчі органи в цій сфері, 

відзеркалюють радянське розуміння дитячого відпочинку. Поділ закладів на 

табори оздоровлення та відпочинку не відповідає світовому баченню 

забезпечення дитячого дозвілля. Якщо дитячі заклади оздоровлення 

виконують лікувально-оздоровчу функцію, то концепції таборів праці та 

відпочинку, з денним перебуванням застарілі й не відповідають потребам 

дітей. В той же час держава хоча б намагається реалізовувати контроль за 

діяльністю закладів оздоровлення, використовуючи інструменти Реєстру та 

атестації. Водночас, результати діяльності дитячих закладів відпочинку лише 

частково представлені у щорічних статистичних звітах. 

Гостро постає питання цінової політики, яка склалася в межах кластеру 

КОДТ, оскільки проблемою є формування доступної ціни для споживача. На 

жаль, український бізнес в сфері дитячого туризму стикається з високою 

платою за землекористування, енергоносії, комунально-побутові послуги, 

продукти харчування: підприємницька діяльність здебільшого позбавлена 

пільг та державної підтримки, що впливає на вартість відповідних послуг. 

Тобто, якщо це приватний заклад, то за таких умов послуги КОДТ не можуть 
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бути дешевими. Зазвичай приватні ДЗОВ пропонують якісні, однак дорогі 

послуги дитячого оздоровлення та відпочинку. Тим самим для того, щоб 

сформувати ціни на послуги оздоровлення та відпочинку більш-менш 

доступними підприємець починає економити, від чого страждає якість 

послуг, що не припустимо. Свідченням недбалості є низка отруєнь, смертей, 

пожеж або знущань над дітьми з боку працівників ДЗОВ, про які усе частіше 

повідомляють ЗМІ.  

Послуги державних та комунальних ДЗОВ, не дивлячись на те, що їх 

діяльність фінансується з державного та місцевих бюджетів, також можуть 

бути неякісними, хоча й дешевими. В таких закладах завжди є ризик 

недобросовісного виконання своїх обов’язків по відношенню до дітей, 

оскільки механізм контролю за процесом надання послуг дитячому 

населенню й нині не врегульовано на законодавчому рівні.  Більшість таких 

дитячих таборів працюють на базі старих матеріально-технічних засобів, 

принципів та методик організації відпочинку та оздоровлення, які 

потребують модернізації. 

На туристичному ринку України працюють туристичні підприємства, 

що спеціалізуються на дитячому туризмі, але їх дуже мало, оскільки 

вважається, що даний напрямок туризму нерентабельний. Отже, іще одна 

проблема полягає в тому, що внутрішні туроператори та турагенції мають 

можливість реалізовувати путівки до українських дитячих таборів, але 

фактично цього не роблять через низький попит. Такий попит майже не 

виникає, оскільки українці не довіряють життя та здоров’я своїх дітей 

туристичним посередникам, намагаючись купити путівку безпосередньо у 

відділі реалізації самого табору.  

Також негативно впливає на розвиток КОДТ недосконала законодавча 

база, та недостатня кількість масштабних проектів співпраці України з 

іншими державами у цій сфері, що значно обмежує можливість дітей 

отримати повний спектр послуг з оздоровлення та відпочинку. Відсутність 
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цільової державної програми розвитку дитячого туризму, чітко визначених 

статистичних показників та вузький профіль звітної інформації значно 

ускладнює об’єктивну оцінку процесу відпочинку та оздоровлення дітей в 

нашій державі, а разом із тим контроль за реалізацією розроблених планів.  

З 2009 р. в Україні систематично проводиться державна атестація 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, однак  станом на початок 2018 

р. було атестовано лише 25 % таких закладів. Крім того не забезпечуються 

соціальні стандарти та сертифікація послуг (нормативи проживання та 

харчування дітей недосконалі, санітарні норми і правила для різних типів 

закладів неоновлені, диференційований підхід до визначення норм 

харчування дітей відсутній). У 2012 р. був створений Державний реєстр 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, однак станом на початок 2018 

р. до нього було внесено інформацію лише про 6 % закладів. Це пояснюється 

тим, що механізм проведення атестації та внесення закладів до Реєстру 

недостатньо відпрацьований та ефективний.  

У зв’язку з тимчасовою окупацією Криму та військовими діями на сході 

України держава втратила можливість контролювати діяльність великої 

кількості закладів дитячого туризму, деякі із ДЗОВ використовуються для 

прийому біженців (Київська, Харківська, Дніпропетровська обл. та ін.), а 

нестабільна економічна ситуація в державі поставила під загрозу відкриття 

десятків дитячих таборів. Значна частка територій Луганської та Донецької 

областей стали небезпечними для організації дитячого оздоровлення та 

відпочинку, а діти із зони проведення АТО як ніколи потребують доступного 

відпочинку та реабілітації. В той же час потужний рекреаційно-туристський 

потенціал КОДТ АР Крим став абсолютно недоступним для юних туристів 

України. 

Специфіка територіальної організації кластеру КОДТ України полягає в 

тому, що територіальні кластери функціонують в межах адміністративно-

територіальних одиниць, що робить деякі території, які спеціалізуються на 
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дитячому туризмі, залежними від неспеціалізованих, оскільки управлінській 

вплив здійснюється виключно на адміністративний район або область 

держави. Водночас кожен функціональний підкластер КОДТ обслуговує 

окремий цільовий сегмент туристичного ринку, тим самим поєднання їх в 

один кластер, як це відбувається в Україні, є неефективним. Причому, якщо 

територіальна організація підкластерів санаторно-курортного лікування, 

оздоровлення та відпочинку подібні, то територіальна організація 

підкластеру відпочинку має дещо іншу специфіку.  

Низький розвиток КОДТ можна фактично пов’язати з неефективним 

функціонуванням кластеру та його неоптимальною територіальною 

організацією. Слід наголосити на тому, що при взаємодії з суміжними 

підприємствами для реалізації турпродукту юним туристам, ДЗОВ фактично 

не взаємодіють та не конкурують між собою, що, на нашу думку, впливає на 

якість послуг. В той же час, турпродукт кластеру КОДТ фактично 

непредставлений на ринку туристичних послуг, відсутні уявлення про 

спеціалізацію територій для задоволення дитячих потреб у оздоровленні та 

відпочинку. 

Для вирішення наведених вище проблем, у першу чергу, необхідно 

замінити застарілу термінологію в сфері КОДТ на законодавчому рівні, тим 

самим, визначити, які заклади будуть основними для надання відповідних 

послуг, а також сформувати чіткий перелік таких послуг. На нашу думку, 

«дитяче оздоровлення та відпочинок» слід замінити на «курортно-

оздоровчий туризм», а «дитячі заклади оздоровлення та відпочинку» на 

«дитячі табори», вказуючи їх профіль: курортно-лікувальний, оздоровчий та 

відпочинковий (на прикладі закордонного досвіду). Також прописати, що 

центральним органом виконавчої влади є Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України, в особі Департаменту курортів та туризму, 

оскільки такий вид туризму вже давно став сектором ринку турпослуг, а 

Міністерство соціальної політики України є виконавчим органом 



168 

 

відповідальним за реалізацію соціального курортно-оздоровчого дитячого 

туризму. 

По-друге, потрібно сформувати чіткий та ефективний механізм 

проведення атестації дитячих таборів та процедуру їх внесення до «Реєстру 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», створити «Єдиний 

електронний реєстр дітей, які потребують направлення на відпочинок», з 

усіма необхідними характеристиками та примітками щодо кожного юного 

туриста, розробити чітку форму статистичної звітності.  

По-трєте, для зменшення цін на послуги КОДТ доцільно спростити 

процедуру ведення підприємницької діяльності у цьому сегменті. 

Найкращим способом  для реалізації такої процедури, на нашу думку, є 

розробка та впровадження проектів державно-приватного партнерства в 

сфері дитячого туризму. Також український уряд має бути зацікавлений у 

плідній та перспективній співпраці з урядами інших держав щодо дитячого 

відпочинку іноземних дітей, досягати домовленостей з цього питання та 

розробляти і впроваджувати проекти такого профілю на державному рівні. 

По-четверте, необхідно підтримувати КОДТ в тих областях, де 

кластерам притаманний дуже високий та високий рівень розвитку цього виду 

туризму (Одеська, Закарпатська, Херсонська, Миколаївська, Івано-

Франківська обл. тощо), створюючи альтернативу тимчасово окупованим 

територіям. В даному контексті процес децентралізації, зокрема створення 

об’єднаних територіальних громад, є потужним підґрунтям для розвитку 

КОДТ саме на тих територіях в Україні, які цього потребують. А тому 

вдається можливим створення територіальних координаційних організацій - 

Комітетів сприяння роботи кластеру КОДТ при Структурних підрозділах на 

місцевому рівні для вдосконалення роботи кластерів КОДТ за сучасних умов 

формування ефективного місцевого самоврядування. Основною метою 

створення таких комітетів є сприяння та координування функціонального, 

інформаційного та інвестиційного векторів розвитку КОДТ. 
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Слід наголосити, що невід’ємною складовою кластеру КОДТ є 

формування здорової ринкової конкуренції між ДЗОВ, а також спільна 

робота всіх суб’єктів підприємницької діяльності даного виду дитячого 

туризму над просуванням якісного туристського продукту певної території. 

Так, одним із перших завдань Комітетів сприяння роботі кластерів може 

стати залучення закладів, організацій та установ різної спеціалізації, які на 

постійній основі досі не співпрацюють з ДЗОВ у сфері КОДТ (наприклад, 

банківські, фінансові установи, вищі навчальні заклади, науково-дослідні 

інститути, будівельні підприємства, медичні заклади тощо).  Співпраця між 

різними функціональними ланками впливатиме на формування знань у 

населення щодо пропозиції послуг дитячого оздоровлення та відпочинку. 

Поширення накопиченої інформації посередництвом, наприклад, ЗМІ, 

виставкової діяльності може активізувати інвестиційні надходження до 

сфери КОДТ (за умови економічної стабільності країни), а правильна 

промоційна діяльність щодо послуг кластеру може спричинити зростання 

туристського потоку до відповідних територій. 

 

4.5.2. Перспективи розвитку кластеру курортно-оздоровчого туризму 

Вдосконалення концепції КОДТ, шляхом вирішення основних проблем 

його розвитку, призведе до модернізації роботи відповідного національного 

кластеру з подальшим виходом України на міжнародний туристичний ринок 

з послугами дитячого відпочинку та оздоровлення. В основу доцільно 

покласти видозмінену функціонально-компонентну структуру 

територіального кластеру КОДТ, що дозволить активізувати здорову 

конкуренцію між дитячими таборами, яка в перспективі вплине на 

підвищення якості послуг та диверсифікацію їх пропозиції. Можна буде 

говорити про контроль та координацію діяльності ДЗОВ та інших суб’єктів 

туристичної діяльності не лише з боку місцевих органів влади, а й Комітету 

сприяння роботи кластеру (див.Рис.4.6). 
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Рис. 4.6. Перспектива розвитку територіального кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму (авторська 

розробка)
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Разом з тим, незважаючи на негативні наслідки для України загалом, 

тимчасова окупація Криму може позитивно вплинути на розбудову мережі 

ДЗОВ в інших регіонах України, які раніше не користувалися великим 

попитом, що нині є одним із перспективних напрямів розвитку дитячого 

оздоровлення та відпочинку. Процедуру вдосконалення та розширення 

матеріально-технічної бази доцільно було б проводити на базі локальних 

територіальних кластерів з дуже високим рівнем розвитку КОДТ - м.Київ, 

м.Одеса та м.Харків, або з високим рівнем його розвитку, наприклад, у 

Білгород-Дністровському, Бердянському, Очаківському, Яремчанському, 

Берегівському ЛТК та ін., що в умовах реалізації реформи децентралізації 

може стати одним з самостійно визначених завдань, які ставитиме перед 

собою місцеве самоврядування в Україні. 

Цікавим напрямом розбудови мережі ДЗОВ в Україні є зростання 

кількості мовних та спеціалізованих (тематичних) таборів, які користуються 

не меншою популярністю в порівнянні з дитячими закладами оздоровлення: 

наприклад, табори з вивчення англійської, французької, німецької мов, 

табори комп’ютерні, спортивні, релігійні, толерантності, для художників, 

музикантів, режисерів, майбутніх політиків та бізнесменів. 

Також перспективною для КОДТ є подальша діяльність громадських та 

благодійних організацій, що наразі позитивно впливає на розвиток 

відповідного кластеру України, оскільки їх робота є досить потужним 

джерелом фінансування дитячого оздоровлення та відпочинку, 

альтернативою державному та приватному. Інвестиційний напрям розвитку 

такого кластеру дитячого туризму також відкриє можливість додаткового 

фінансового та інформаційного впливу на роботу ДЗОВ з боку іноземних 

підприємців. 

Перспективним напрямом для розвитку кластеру КОДТ може бути 

реалізація концепції соціального капіталу в Україні. Така концепція полягає в 

роботі за п’ятьма основними напрямами:  
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1) виховання соціально активного підростаючого покоління за рахунок 

правильної організації процесу оздоровлення та відпочинку дітей;  

2) розуміння відповідальності батьків не лише перед власними, а й по 

відношенню до інших дітей;   

3) взаєморозуміння між суб’єктами туристичної діяльності на ринку 

дитячого туризму та довіра населення до їх роботи;  

4) посилення почуття обов’язку та відповідальності перед юними 

туристами за якісне надання послуг дитячого туризму в тих громадян, які 

організовують оздоровлення та відпочинок дітей; 

5) фінансування та організація процесу дитячого оздоровлення та 

відпочинку громадськими організаціями за підтримки державних органів 

відповідного рівня. 

Надання та споживання туристичних послуг, в першу чергу, пов’язано з 

довірою всіх учасників туристичного процесу один до одного. Тим самим 

специфіка соціального капіталу в сфері дитячого туризму проявляється в 

тому, що безпосереднім споживачем туристичних послуг є юний турист, а 

остаточне рішення щодо споживання приймають його батьки або законні 

опікуни. В такому випадку слід розглянути рівень сформованості довіри між 

дітьми, а також між батьками та законними опікунами, до суб’єктів 

туристичної діяльності в сфері оздоровлення та відпочинку юних туристів.  

Невід’ємною частиною реалізації концепції соціального капіталу 

виступає моніторинг сформованості рівня такої довіри, який може бути 

здійснений інструментами психологічних та соціологічних досліджень 

(спостереження, опитування, природний експеримент, інтерв’ю та ін.). 

Особливу увагу при визначенні рівня довіри між всіма учасниками, які 

споживають та надають послуги дитячого туризму, слід приділити вивченню 

поведінки дітей різних вікових груп під час відпочинку, а також дослідити їх 

ставлення до подорожей, оздоровлення в дитячих таборах загалом 

(див.Додаток Ж).  
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Висновки до розділу 4 

1. Територіально-кластерна структура КОДТ включає наступні 

елементи: ЛТПК, ЛТК, виділені на основі аналізу постійних вертикальних та 

горизонтальних зв’язків між суб’єктами туристсько-рекреаційної та суміжної 

їй діяльності, відповідно, які функціонують в межах локальних пунктів та 

центрів курортно-оздоровчого дитячого туризму, РТК, визначені з 

урахуванням періодичних зв’язків, та передбачають діяльність відповідних 

підприємств, закладів та установ при тяжінні до регіональних центрів, МТК, 

виділені на основі епізодичних зв’язків, НТК. Зокрема охарактеризовано 

Поліський МТК, Карпатський МТК, Подільський МТК, Придніпровський 

МТК, Вінницько-Житомирський МТК, Херсонсько-Миколаївський МТК, 

Дніпро-Харківський МТК, Деснянсько-Придніпровський МТК, Донецько-

Луганський МТК. Висвітлено особливості Одеського, Запорізького, 

Кримського (де-юре) РТК, наведено приклади інших РТК, проведено 

територіальну диференціацію ЛТК та ЛТПК.  

2. Формування туристичного продукту території передбачає діяльність 

елементів функціонально-компонентної структури кластеру КОДТ, які 

взаємодіють між собою через прямі та зворотні зв’язки. Елементи структури 

складають: ДЗОВ, соціальна та транспортна інфраструктура, підприємства-

постачальники продуктів харчування, транспортні, страхові, туристичні 

компанії, заклади, які надають пізнавальні та розважальні послуги тощо. 

Обов’язковою умовою функціонування кластеру КОДТ є наявність ДЗОВ, 

безпосередніх споживачів послуг – юних туристів та опосередкованих 

споживачів – батьків. 

3. Територіально-функціональна структура кластеру передбачає 

наявність пунктів, центрів, вузлів та районів КОДТ, які виділені відповідно 

на основі постійних, періодичних, епізодичних горизонтальних 

функціональних зв’язків.  Так, виокремлено 12 районів КОДТ з урахуванням 

епізодичних зв’язків та факторів розвитку КОДТ: Поліський (Волинська та 
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Рівненська обл.), Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська 

та Чернівецька обл.); Одеський (Одеська обл.); Подільський (Хмельницька та 

Тернопільська обл.); Вінницько-Житомирський (Вінницька, Житомирська 

обл.); Херсонсько-Миколаївський (Херсонська, Миколаївська обл.); Дніпро-

Харківський (Харківська, Дніпропетровська обл.); Придніпровський 

(Черкаська, Кіровоградська, Полтавська обл.); Деснянсько-Придніпровський 

(м.Київ, Київська, Чернігівська, Сумська обл.); Донецько-Луганський 

(Донецька та Луганська обл.); Запорізький (Запорізька обл.); Кримський (АР 

Крим, де-юре). 

4. Законодавство в сфері КОДТ України складає низку міжнародних, 

державних, відомчих нормативно-правових актів. Центральним органом 

виконавчої влади виступає Міністерство соціальної політки України. 

Безпосередніми виконавцями на місцях політики в сфері КОДТ є структурні 

підрозділи, до компетенції яких відносяться питання організації 

оздоровлення та відпочинку дітей. Організаційно-управлінська структура 

КОДТ України охоплює державний, регіональний та локальний рівні. 

Основною ознакою такої структури є міжвідомча координація на всіх рівнях 

управління, оскільки елементами такої структури є центральні та місцеві 

органи виконавчої влади профільних компетенцій, обласні, м.Київ, районні 

та селищні ради, ДЗОВ та інші підприємства кластеру, благодійні та 

громадські організації. 

5. Систематизовано основні проблеми кластеру КОДТ України та його 

територіальної організації, запропоновано шляхи їх вирішення. Визначено 

перспективи розвитку кластеру КОДТ України.   

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [29; 

36] 
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ВИСНОВКИ 

1. Кластер курортно-оздоровчого дитячого туризму являє собою групу 

географічно локалізованих підприємств, організацій та установ, які 

працюють в сфері дитячого туризму, а також характеризуються спільною 

діяльністю та взаємодоповнюють один одного в процесі надання послуг 

лікування, оздоровлення та відпочинку юним туристам. Обґрунтовано (в т.ч. 

за результатами генезисно-історичного аналізу організації дитячого туризму 

в Україні) що кластер КОДТ відіграє основну роль в функціонально-

господарській структурі комплексу дитячого туризму України поряд з 

пізнавально-подієвим, спортивно-краєзнавчим кластерами підкомплексу 

внутрішнього туризму. Відповідний кластер було розглянуто в розрізі 

підкластерів санаторно-курортного лікування, відпочинку, оздоровлення та 

відпочинку, які було виділено за ознакою спеціалізації ДЗОВ.  

2. Розвинуто методику суспільно-географічного дослідження кластеру 

КОДТ України шляхом розрахунку інтегрального показника територіальної 

диференціації забезпеченості ДЗОВ та ефективності туристсько-рекреаційної 

діяльності в містах обласного підпорядкування та адміністративних районах 

України, використання картографічних моделей територіальної 

диференціації, застосування генезисно-історичного підходу для визначення 

еволюційних особливостей організації дитячого туризму, використання 

PESTEE-, факторного та кластерного аналізу для висвітлення особливостей 

розвитку КОДТ в Україні. 

3. Запропоновано територіально-кластерну структуру КОДТ України, 

яка включає визначені з урахуванням організаційно-управлінських зв’язків, 

схожості природних та суспільно-географічних умов відповідних туристсько-

рекреаційних територій ЛТПК, ЛТК, РТК, МТК, НТК. Охарактеризовано 

МТК курортно-оздоровчого дитячого туризму: Поліський, Карпатський, 

Житомирсько-Вінницький, Придніпровський, Херсонсько-Миколаївський, 

Дніпро-Харківський, Деснянсько-Придніпровський, Донецько-Луганський, 
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Подільський. Висвітлено особливості Одеського, Запорізького, Кримського 

(де-юре) РТК, наведено приклади інших РТК, ЛТК та ЛТПК. Обґрунтовано 

взаємодію елементів територіально-кластерної структури  через 

горизонтальні та вертикальні, прямі та зворотні (надання та споживання 

послуг) зв’язки, які можуть бути різними за ступенем інтенсивності 

(постійні, періодичні, епізодичні), що відображає територіальну організацію 

кластеру КОДТ України.  

4. Встановлено, що на розвиток комплексу дитячого туризму України 

впливають різні групи факторів: статичні природно-кліматичні та історико-

культурні, а також динамічні економічні, соціально-культурні, політичні, 

екологічні, науково-технологічні та етичні, зміст динамічних - 

охарактеризовано за допомогою PESTEE-аналізу. Кожну з цих груп 

характеризує низка показників (з урахуванням їх статистичної доступності), 

які мають безпосереднє відношення до дитячого туризму, в т.ч. курортно-

оздоровчого. Проведений факторний аналіз довів, що одні й ті ж самі 

мультифактори або групи мультифакторів впливають на розвиток КОДТ в 

сусідніх адміністративних районах та областях України. Тобто сусідні 

території мають схожий вектор розвитку, подібні умови та фактори, які 

впливають на формування та функціонування кластеру КОДТ, зокрема 

реалізацію його організаційних, територіальних та управлінських зв’язків. 

5. Висвітлено основні риси розміщення ДЗОВ, які надають послуги 

санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку, в Україні: 1) 

більшість закладів тяжіє до природно-рекреаційних ресурсів (орографічні, 

кліматичні, водні); 2) більшість закладів розташовані в селах чи селищах 

міського типу, приміській зоні районних центрів чи міст обласного 

підпорядкування; 3) на території районів, міст обласного підпорядкування з 

дуже низьким та низьким рівнем забезпеченості ДЗОВ розміщений 

здебільшого лише один відповідний заклад; 4) забезпеченість закладами 

областей, районів, міст зі спеціальним статусом, обласного підпорядкування 
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вище середнього рівня здебільшого реалізується через наявність на їх 

території декількох позаміських закладів оздоровлення та відпочинку та/або 

дитячих центрів, та/або закладів оздоровлення санаторного типу. ДЗВ, 

більшість яких розташовані в містах обласного підпорядкування або 

районних центрах, при розміщенні тяжіють до основного споживача – юного 

туриста, кількість закладів на пряму залежить від кількості шкіл та 

чисельності дітей віком 7-18 років. 

6. Адміністративно-територіальні одиниці України згруповано 

відповідно до рівня розвитку КОДТ: 1) міста Київ, Харків та Одеса -  дуже 

високий рівень розвитку; 2) більшість територіальних одиниць Закарпатської 

області, приморські райони Одеської, Миколаївської, Херсонської, 

Запорізької областей, деякі території з високим туристсько-рекреаційним 

потенціалом, наприклад, міста Слов’янськ (Донецька обл.), Яремче (Івано-

Франківська обл.), Дрогобич (Львівська обл.), Дунаєвецький р-н. 

(Хмельницька обл.), Острозький р-н. (Рівненська обл.) та ін. (34 

адміністративно-територіальні одиниці) – високий рівень розвитку; 3) міста 

обласного підпорядкування та райони, які розташовані на південному сході 

України (232 адміністративно-територіальні одиниці) – середній рівень 

розвитку; 4) центральні та північні міста обласного підпорядкування та 

райони України (226 адміністративно-територіальних одиниць) – низький 

рівень розвитку; 5) деякі райони Тернопільської, Львівської, Івано-

Франківської, Чернівецької та Миколаївської областей (58 адміністративно-

територіальних одиниць) – дуже низький рівень розвитку.  

7. Систематизовано основні проблеми кластеру КОДТ України та його 

територіальної організації. Запропоновано шляхи вирішення визначених 

проблем, які охоплюють наступні напрями: 1) зміни на законодавчому рівні 

(термінологія, виконавчі органи влади, механізм управління); 2) формування 

організаційного механізму проведення атестації дитячих таборів та внесення 

їх до Реєстру, направлення дітей на оздоровлення та відпочинок; 3) 
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державний контроль, підтримка діяльності ДЗОВ (державно-приватне 

партнерство) та статистична звітність; 4) розбудова туристичної 

інфраструктури кластеру КОДТ України, зокрема в межах ЛТК з дуже 

високим рівнем розвитку КОДТ - м.Київ, м.Одеса та м.Харків, або з високим 

рівнем його розвитку, наприклад, у Білгород-Дністровському, Бердянському, 

Очаківському, Яремчанському, Берегівському ЛТК та ін. в умовах 

децентралізації; 5) сприяння та координування функціонального, 

інформаційного та інвестиційного векторів розвитку кластеру КОДТ 

України. Визначено перспективи розвитку кластеру КОДТ України. 
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Додаток А 

Бальна оцінка якісних значень, які характеризують курортно-оздоровчий дитячий туризм в Україні 

Бали 5 4 3 2 1 

Рекреаційне навантаження (орографічні особливості 

території) 
гірські горбисті височинні рівнинні низовинні 

Якість послуг (атестаційна категорія ДЗОВ)  вища перша друга третя 
не пройшли 

атестацію 

Імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів (ступінь сусідства територій з кордонами 

інших держав та зоною ООС) 

прикордонне 

положення 

через декілька 

територіально-

адміністративних 

районів 

через територію 

області 

через територію 

області, але 

розташування 

наближене до 

адміністративних 

кордонів 

центральних 

районів держави 

центральні райони 

держави 

Умови проживання населення (екологічний аспект): 

інтегральна оцінка за показниками територіальної 

концентрації виробництва, господарського освоєння 

земель, щільність населення, забруднення природного 

середовища, природних умов (ступінь ураженості 

території несприятливими екзогенними процесами) 

катастрофічні (зона 

відчуження), 

напружені 

погіршені задовільні помірно сприятливі сприятливі 

Доступність інформації про роботу ДЗОВ (через 

соціальні Інтернет мережі, ЗМІ, Структурні підрозділи, 

до компетенції яких відноситься дитяче оздоровлення 

та відпочинок, статистичні державні, регіональні 

місцеві установи) 

дуже висока висока середня низька дуже низька 

Довіра населення до роботи суб’єктів туристичної 

діяльності (частка обслугованих дітей туроператорами 

та турагенціями по відношенню до загальної кількості 

оздоровленого дитячого населення ) 

80-100 % 60-80% 40-60 % 20-40 % 0-20 % 
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Додаток Б 

Результати PESTEE-аналізу факторів розвитку дитячого туризму в 

Україні  

Фактор 
Вплив 

фактора 

Експертна 

оцінка 

Оцінка з 

похибкою 

на вагу 

ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ 

Майбутнє і поточне законодавство, що регулює 

дитячий відпочинок та оздоровлення 3 4 0,17 

Імовірність тимчасової окупації деяких територій 

країни 2 5 0,14 

Стійкість політичної влади та існуючого уряду 2 4 0,11 

Імовірність розвитку військових дій в країні 2 3 0,09 

Розвиток державно-приватного партнерства 2 3 0,09 

Податкова політика (тарифи і пільги) 2 2 0,06 

Бюрократизація і рівень корупції 1 2 0,03 

ЕКОНОМИЧНІ ФАКТОРИ 

Діяльність благодійних та громадських організацій 

щодо забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку 3 5 0,21 

Рівень інфляції  2 5 0,14 

Державне фінансування дитячого оздоровлення та 

відпочинку 3 3 0,13 

Рівень доходів населення 2 4 0,11 

Рівень розвитку підприємництва та бізнес-середовища 2 4 0,11 

Пільгові умови ведення підприємницької діяльності в 

сфері дитячого туризму 2 2 0,06 

Рівень безробіття, розмір і умови оплати праці 1 2 0,03 

Зміна структури споживання послуг  1 2 0,03 

Кредитно-грошова політика країни 1 1 0,01 

СОЦІАЛЬНО - КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ 

Вимоги до якості послуг дитячого відпочинку та 

оздоровлення 3 5 0,21 

Професійна підготовка кадрів для забезпечення 

послуг дитячого туризму 2 4 0,11 

Рівень охорони здоров'я та освіти 2 2 0,06 

Зайнятість економічно активного населення в сфері 

дитячого туризму 2 2 0,06 

Спосіб життя і звички споживання послуг 2 2 0,06 

Добробут населення 1 3 0,04 

Темпи зростання населення 2 1 0,03 

Вікова структура населення 2 1 0,03 

Культурний рівень населення  1 2 0,03 

Розмір і структура сім'ї 1 1 0,01 
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Закінчення додатку Б 

Фактор 
Вплив 

фактора 

Експертна 

оцінка 

Оцінка з 

похибкою 

на вагу 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ    

Вдосконалення матеріально-технічної бази дитячого 

туризму 3 3 0,13 

Сучасний стан транспортної мережі 3 3 0,13 

Розвиток і проникнення Інтернету, розвиток 

мобільних пристроїв 2 4 0,11 

Ступінь використання, впровадження новітніх технологій 1 3 0,04 

Рівень інновацій в сфері дитячого туризму 1 2 0,03 

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 

Імовірність виникнення екологічної небезпеки на 

деяких територіях країни 3 4 0,17 

Забруднення навколишнього середовища  2 4 0,11 

ЕТИЧНІ ФАКТОРИ 

Відповідальность дорослого населення перед дітьми 2 4 0,11 

Довіра населення до роботи суб’єктів туристичної 

діяльності, які організовують  дитяче оздоровлення та 

відпочинок 2 4 0,11 

Взаєморозуміння між суб’єктами туристичної діяльності 

на ринку дитячого туризму 2 2 0,06 

Загалом 70     
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Додаток В  

Еволюція дитячого туризму в Україні 

 

Етап Часовий проміжок 

Події, які вплинули на 

зміну соціально-

економічних та 

політичних умов 

Суспільна функція 

(у порядку 

зменшення ролі) 

Доступність та 

соціальна 

значущість 

Напрям 

туристичного 

потоку 

Суб’єкти туристичної 

діяльності 

І.     Зародження 

дитячого туризму за 

часів Російської та 

Австро-Угорської 

імперій 

кінець XIX- початок 

XX ст. 

Становлення системи 

освіти в Російській та 

Австро-Угорській імперіях 

Освітня ↑ 

Культурна ↑ 
Елітарний ↑ Внутрішній ↑ 

Школи, училища, 

семінарії, колегіуми, 

академії, університети;  

Кримський гірський клуб. 

ІІ. Розвиток 

дитячого туризму у 

радянський період 

1917 – 1958 рр. 

 

Революція та переворот 

1917 р.,утворення 

Української Народної 

Республіки, 

Західноукраїнської 

народної республіки 1917-

1920 рр., утворення СРСР 

1922 р., Друга світова війна 

1939-1945 рр., возз’єднання 

УРСР 1939-1945 рр., 

«Відбудова» 1946-1953 рр. 

Виховна ↑ 

Оздоровча ↑ 

Освітня = 

Культурна = 

Елітарний ↓ 

Масовий ↑ 

 

Внутрішній ↑ 

Дитяча екскурсійно-

туристська станція 

Народної Освіти (з 1921 

р.); 

Центральне туристсько-

екскурсійне управління (з 

1936 р.); 

піонерські табори; 

організації «Пласт», 

«Сокіл». 

1958  – 1986 рр. 
«Відлига» (1953-1964 р.), 

роки «застою» до 1985 р. 

Виховна ↑ 

Освітня ↑ 

Соціальна ↑ 

Оздоровча = 

Культурна = 

Масовий ↑ 

Соціальний ↑ 

Внутрішній ↑ 

В’їзний ↑ 

Виїзний ↑ 

Бюро міжнародного 

молодіжного туризму 

«Супутник»; - Центральна 

дитяча екскурсійно-

туристська станція 

(ЦДЕТС) Міністерства 

освіти УРСР в особі 

краєвих та обласних 

дитячих станцій;  

Піонерські табори. 

   ↑ - зміцнення позиції 

= - збереження 

позиції 

↓ - послаблення 

позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження 

позиції 

↓ - послаблення 

позиції 

↑ - зміцнення 

позиції 

= - збереження 

позиції 

↓ - послаблення 

позиції 
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Продовження додатку В 

Етап Часовий проміжок 

Події, які вплинули на 

зміну соціально-

економічних та 

політичних умов 

Суспільна функція (у 

порядку зменшення 

ролі) 

Доступність та 

соціальна 

значущість 

Напрям 

туристичного потоку 

Суб’єкти туристичної 

діяльності 

ІІ. Розвиток 

дитячого туризму у 

радянський період 

1986-1991 рр. 

Аварія на 

Чорнобильській АЕС 

1986 р., «Перебудова» 

та розпад СРСР до 1991 

р. 

Лікувально-оздоровча 

↑ 

Соціальна ↑ 

Освітня = 

Виховна ↓ 

Культурна ↓ 

Соціальний ↑ 

Масовий = 

 

Внутрішній = 

Виїзний ↑ 

В’їзний ↑ 

 

Бюро міжнародного 

молодіжного туризму 

«Супутник»;  

Республіканська станція 

юних туристів 

Міністерства освіти УРСР 

в особі краєвих та 

обласних дитячих станцій; 

Піонерські табори. 

ІІІ. Становлення і 

розвиток моделі 

дитячого туризму 

незалежної України 

1991- 2002 рр. 

Ратифікація Конвенції 

«Про права дитини» 

(від 27.02.1991р.), 

прийняття Акту «Про 

проголошення 

незалежності України» 

(від 24.08.1991р.), 

Ухвала Президента 

України «Про 

Національну програму 

«Діти України» 

(від18.01.1996р.) 

Лікувально-оздоровча 

↑ 

Соціальна ↑ 

Освітня ↓ 

Виховна ↓ 

Екологічна ↑ 

Культурна ↓ 

 

Соціальний ↑ 

Масовий ↓ 

 

Внутрішній ↓ 

Виїзний ↑ 

В’їзний  ↑ 

 

Структурні підрозділи 

місцевих державних 

адміністрацій,до 

компетенцій яких 

відносять питання 

організації дитячого 

оздоровлення та 

відпочинку; 

Профспілкові об’єднання 

громадян; 

Туроператори та 

турагенти;  

дитячі оздоровчі заклади 

(табори); 

Український державний 

центр туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді в особі обласних 

центрів туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

   ↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 
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Продовження додатку В 

Етап 
Часовий 

проміжок 

Події, які вплинули на зміну 

соціально-економічних та 

політичних умов 

Суспільна функція 

(у порядку 

зменшення ролі) 

Доступність та 

соціальна 

значущість 

Напрям 

туристичного 

потоку 

Суб’єкти туристичної 

діяльності 

ІІІ. Становлення і 

розвиток моделі 

дитячого туризму 

незалежної України 

2003-2009 рр. 

Прийняття «Господарського 

Кодексу України» (від 

16.01.2003), Затвердження 

«Державної програми розвитку 

туризму на 2002-2010 рр.» (від. 

29.04.2002р.), Затвердження 

«Державної програми 

відпочинку та оздоровлення 

дітей до 2008 р.» (від 

16.01.2003р.), Внесення змін до 

Закону України «Про туризм», 

Затвердження низки 

підзаконних нормативно-

правових актів та стандартів 

обслуговування в туризмі, Указ 

Президента України «Про 

стратегію економічного та 

соціального розвитку України 

«Шляхом європейської 

інтеграції» на 2004-2015рр», 

Світова фінансово-економічна 

криза 2008-2009 рр. 

Економічна ↑ 

Лікувально-

оздоровча ↑ 

Екологічна ↑ 

Соціальна ↑ 

Культурна ↑ 

Освітня = 

Виховна = 

 

Масовий ↑ 

Соціальний ↑ 

Внутрішній ↑ 

Виїзний ↑ 

В’їзний ↑ 

 

Структурні підрозділи 

обласних, Київської та  

Севастопольської   

міських  державних   

адміністрацій, до 

компетенцій яких 

відносять питання 

організації дитячого 

оздоровлення та 

відпочинк 

Профспілкові,  молодіжні,  

дитячі та інші  об'єднання  

громадян; 

Туроператори та 

турагенти; 

Дитячі оздоровчі заклади 

(табори); 

Український державний 

центр туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді в особі обласних 

центрів туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

   ↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 
↓ - послаблення позиції 
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Продовження додатку В 

Етап 
Часовий 

проміжок 

Події, які вплинули на 

зміну соціально-

економічних та 

політичних умов 

Суспільна функція (у 

порядку зменшення 

ролі) 

Доступність та 

соціальна 

значущість 

Напрям 

туристичного 

потоку 

Суб’єкти туристичної 

діяльності 

ІІІ. Становлення і 

розвиток моделі 

дитячого туризму 

незалежної України 

2010-2013 рр. 

Впровадження «Програми 

економічних реформ на 

2010 - 2014 роки 

«Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна 

економіка, ефективна 

держава», Прийняття 

Закону України «Про 

оздоровлення та 

відпочинок дітей» (від 

04.09.2008р., набуття 

чинності 01.01.2009р.), 

схвалення «Державної 

цільової соціальної 

програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 

період до 2015 р.» (від 

03.11.2010р.) 

Рекреаційна ↑ 

Лікувально-оздоровча =  

Економічна ↓ 

Освітня = 

Культурна = 

Екологічна = 

Виховна = 

Соціальна ↓ 

Масовий = 

Соціальний ↓ 

Внутрішній ↑ 

Виїзний ↓ 

В’їзний ↓ 

 

Структурні підрозділи 

обласних, Київської та  

Севастопольської   

міських  державних   

адміністрацій, до 

компетенцій яких 

відносять питання 

організації дитячого 

оздоровлення та 

відпочинку; 

Туроператори та 

турагенти; 

Дитячі оздоровчі заклади 

(табори); 

Український державний 

центр туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді в особі обласних 

центрів туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді. 

    ↑ - зміцнення позиції 
= - збереження позиції 

↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 
= - збереження позиції 

↓ - послаблення позиції 
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Закінчення додатку В 

Етап Часовий проміжок 

Події, які вплинули на 

зміну соціально-

економічних та 

політичних умов 

Суспільна функція 

(у порядку 

зменшення ролі) 

Доступність та 

соціальна 

значущість 

Напрям 

туристичного 

потоку 

Суб’єкти туристичної 

діяльності 

ІІІ. Становлення і 

розвиток моделі 

дитячого туризму 

незалежної України 

з 2014 р. 

Масові акцій 

громадянського 

протесту в грудні 2013 

– лютому 2014 рр., 

анексія пів. Крим, 

проведення 

антитерористичної 

операції, бойові дії на 

території Луганської та 

Донецької областей 

Рекреаційна ↑ 

Лікувально-

оздоровча ↑ 

Соціальна ↑ 

Екологічна ↑ 

Культурна = 

Виховна = 

Освітня = 

Економічна = 

Політична ↑ 

Масовий = 

Соціальний ↑ 

Внутрішній ↓ 

Виїзний ↑ 

В’їзний ↓ 

 

Структурні підрозділи 

обласних, Київської   

міських державних   

адміністрацій, до 

компетенцій яких 

відносять питання 

організації дитячого 

оздоровлення та 

відпочинк 

Профспілкові,  

молодіжні,  дитячі та 

інші  об'єднання  

громадян; 

Туроператори та 

турагенти; 

Дитячі оздоровчі 

заклади (табори); 

Український державний 

центр туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді в особі 

обласних центрів 

туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської 

молоді. 

    ↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 

↓ - послаблення позиції 

↑ - зміцнення позиції 

= - збереження позиції 

↓ - послаблення позиції 

 

Складено за [6; 24; 42; 45-47; 53-55; 62; 67; 71; 72; 79-81; 91; 92; 97; 100; 101; 112-122; 129; 130; 175; 178]
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Додаток Г 

Визначення статистично значимих показників для факторного аналізу розвитку курортно-оздоровчого 

дитячого туризму. Крок 1 

 Факторні навантаження 

№ Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 Фактор 9 Фактор 10 Фактор 11 Фактор 12 

1 х1 -0,019749 0,018680 0,101705 -0,109607 -0,004399 -0,038177 -0,078992 0,042012 0,015573 -0,164410 0,029530 0,760230 

2 х2 0,056477 -0,020336 0,113385 0,358958 0,601224 0,000462 -0,046243 -0,253487 -0,126719 0,252822 -0,066625 0,032750 

3 х3 0,093498 -0,026965 0,042382 0,190949 0,788323 -0,006479 -0,075996 0,118674 -0,062100 0,151311 0,026973 0,002081 

4 х4 -0,069379 -0,069335 0,018656 -0,669514 -0,175334 0,093716 0,205860 -0,024379 0,193043 0,058409 0,091863 0,117622 

5 х5 0,019093 -0,031424 -0,050586 0,107635 -0,012369 0,060666 0,198746 -0,037865 0,166415 0,258845 0,022681 0,596800 

6 х6 0,467137 0,475943 0,186807 0,071329 -0,048270 0,003617 0,180646 0,053279 -0,061812 0,069529 -0,100898 0,017681 

7 х7 0,388041 0,437715 0,022766 -0,047892 -0,076453 -0,140729 0,263609 0,049779 0,100881 0,105437 0,013719 0,163646 

8 х8 0,102983 0,964322 0,119224 -0,000031 0,008662 0,017876 -0,014081 0,002447 -0,026581 0,035902 -0,010405 -0,001695 

9 х9 0,026215 0,976763 0,077748 -0,003864 -0,002530 0,024591 -0,026406 -0,002188 0,007247 0,022407 -0,006141 -0,008964 

10 х10 0,352152 0,632019 0,562253 0,010120 -0,037834 0,001250 -0,100108 0,001013 -0,131999 -0,032360 0,128939 0,031660 

11 х11 0,305697 0,134982 0,602983 0,113862 -0,181523 0,063432 0,012003 -0,198291 -0,125878 -0,014294 0,087015 0,005605 

12 х12 0,082801 0,055319 0,866194 0,005002 0,075818 0,035718 -0,045278 -0,047530 0,092321 0,060850 0,112401 0,040351 

13 х13 0,266631 0,179063 0,850224 0,009948 0,104911 -0,037780 -0,042072 0,034122 0,041218 0,023436 0,054536 0,007033 

14 х14 0,445323 0,854140 0,011702 -0,063552 0,014982 -0,087881 0,105182 -0,026086 0,042615 0,024721 0,008917 0,001030 

15 х15 0,167623 0,142536 -0,024107 -0,055599 0,010214 -0,836563 0,135668 -0,022283 0,007244 0,020182 -0,019209 -0,041270 

16 х16 0,842120 0,142079 0,006434 0,054449 0,011917 0,003812 -0,363107 -0,033883 0,007329 -0,000872 -0,016459 0,001769 

17 х17 0,129184 0,008250 0,000968 0,007555 -0,017043 -0,932025 -0,041077 -0,060592 0,014164 -0,000522 -0,031422 0,014073 

18 х18 0,143615 0,005067 0,006769 0,049032 0,039465 -0,921120 -0,053865 0,067284 0,000386 0,036235 -0,017673 0,020095 

19 х19 -0,054633 0,100450 -0,059465 -0,854176 -0,179632 -0,025481 0,011568 0,092365 -0,143390 -0,071073 0,040772 0,003850 

20 х20 0,106891 -0,095299 -0,018379 -0,222414 0,065302 0,066489 0,089631 -0,162329 -0,719813 0,243120 -0,007660 -0,136966 

21 х21 -0,072505 -0,018669 0,249171 -0,041608 0,031987 0,057799 0,236723 -0,063649 0,031251 -0,059872 0,787206 0,053076 

22 х22 0,200777 0,024045 -0,130526 -0,043906 0,007257 -0,124435 -0,701851 -0,097085 0,014626 0,040237 -0,326202 -0,045250 

23 х23 -0,009925 0,005499 -0,068953 -0,114804 0,004282 0,004691 0,069513 0,024569 0,084074 0,045833 0,759823 -0,105933 

24 х24 0,146840 0,081302 0,310452 0,067151 -0,160196 0,051944 -0,317116 0,075464 -0,089353 0,000699 0,592257 0,218101 

25 х25 0,556525 0,487778 -0,080921 -0,039809 0,004903 -0,291400 0,084466 -0,107313 0,022616 -0,047954 0,038541 -0,062268 

26 х26 0,528402 0,680155 -0,006395 -0,050595 -0,015742 -0,270227 -0,041620 0,107544 0,093424 -0,040959 -0,007346 0,036562 

27 х27 0,958564 0,128900 0,032678 0,009157 0,039855 -0,128097 0,045229 -0,006769 -0,036196 0,021330 -0,021450 -0,003445 

28 х28 0,032923 0,025068 -0,030534 0,069021 0,005373 0,003146 0,005704 0,915928 -0,035806 0,108650 0,008221 0,021921 

29 х29 0,825789 0,135415 0,485083 0,024787 0,059772 -0,084031 -0,017536 0,037262 -0,024924 0,020100 0,017091 0,003309 

30 х30 0,962232 0,084804 0,063381 0,032267 0,019073 -0,083833 0,046611 0,007643 -0,050061 0,023854 -0,027059 -0,005866 

31 х31 0,076122 -0,008931 0,085522 0,217391 0,573992 0,053265 -0,154030 -0,022684 0,449737 -0,027499 0,048203 0,030905 

32 х32 0,898330 0,253614 0,195822 0,019731 0,070077 -0,123579 -0,146347 -0,015120 -0,011104 -0,007967 0,027490 -0,001350 
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Продовження додатку Г 

 Факторні навантаження 

№ Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 Фактор 9 Фактор 10 Фактор 11 Фактор 12 

33 х33 0,148700 -0,088466 0,330455 0,178447 0,092155 0,102854 -0,736711 0,044644 0,014928 -0,018330 0,001055 0,018515 

34 х34 0,040159 -0,002762 0,029513 0,388768 0,054418 -0,008630 0,002755 -0,747500 -0,178511 0,272106 0,021499 0,021142 

35 х35 0,142974 0,053018 0,048436 -0,126212 0,564449 -0,148522 0,231400 -0,259134 -0,194309 -0,094609 -0,123662 -0,121182 

36 х36 0,031068 0,066796 -0,002376 -0,414219 0,110093 -0,019379 -0,119029 -0,473620 -0,431211 0,454179 0,009245 -0,058958 

37 х37 0,001338 0,204550 0,073286 -0,043306 0,274439 -0,064823 0,095181 0,025286 -0,011076 0,769378 -0,005560 0,150127 

38 х38 0,059239 0,044251 -0,053440 0,254175 0,060382 0,001862 -0,087661 0,011448 -0,696833 -0,226184 -0,075896 0,046232 

39 х39 -0,049148 0,121764 -0,022107 -0,195932 0,076209 0,018793 0,118278 0,074626 0,006807 -0,707317 0,025384 0,284629 

  

Загальна 

дисперсія 
5,728047 4,440508 2,836118 2,004393 1,905989 2,736957 1,740901 1,918180 1,659300 1,732335 1,751699 1,195007 

  

Частка 

загальної 

дисперсії 

0,146873 0,113859 0,072721 0,051395 0,048872 0,070178 0,044638 0,049184 0,042546 0,044419 0,044915 0,030641 
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Додаток Ґ 

Визначення статистично значимих показників для факторного аналізу розвитку курортно-оздоровчого 

дитячого туризму. Крок 2 

 
Факторні навантаження 

№ Показники Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 Фактор 9 Фактор 10 

1 х1 0,016251 -0,074581 -0,005873 -0,019985 0,141364 -0,008705 -0,034410 0,043032 -0,163611 0,780990 

2 х2 0,083641 0,666464 -0,002150 -0,036179 0,094117 0,238382 -0,020254 0,394024 0,121012 0,074548 

3 х3 0,102449 0,599940 0,027985 -0,052270 0,072307 -0,207602 0,039719 0,330437 0,201297 0,013161 

4 х4 -0,072747 -0,718357 -0,081637 -0,069445 -0,007863 0,004025 0,157540 0,199830 -0,071429 0,124935 

 5 х8 0,107128 0,012565 -0,009132 0,965302 0,112845 -0,001545 -0,014715 0,045431 0,012433 -0,003732 

6 х9 0,030999 0,003773 -0,018248 0,979314 0,077397 -0,001703 -0,021635 0,028891 -0,018144 -0,011719 

7 х10 0,361130 -0,016269 -0,001085 0,642548 0,574485 0,011131 0,046951 -0,042526 0,107671 0,012598 

8 х11 0,296890 -0,057902 -0,056158 0,158755 0,580909 0,246474 0,067051 -0,090331 0,149655 -0,034451 

9 х12 0,087271 0,031594 -0,034712 0,058638 0,871202 0,045734 0,112492 0,098486 -0,058101 0,053796 

10 х13 0,274216 0,062958 0,044537 0,182785 0,830632 -0,034450 0,081157 0,077749 -0,006215 0,078325 

11 х14 0,444586 -0,062542 0,093443 0,858639 -0,017235 0,014910 0,059269 0,078224 -0,019226 0,031405 

12 х15 0,158503 -0,059981 0,844156 0,145233 -0,062434 0,016563 0,052998 0,053904 0,024258 0,007701 

13 х16 0,856222 0,092424 -0,015262 0,137984 0,082704 0,013755 -0,243611 -0,081331 -0,071415 -0,089667 

14 х17 0,125229 -0,007378 0,936809 0,006491 0,009286 0,066398 -0,063647 -0,011399 -0,011312 -0,000985 

15 х18 0,141740 0,076700 0,922015 -0,001316 0,017926 -0,065773 -0,056232 0,017824 -0,033428 -0,008308 

16 х19 -0,054568 -0,791537 0,034254 0,089611 -0,041004 -0,188030 0,018403 -0,017402 0,180121 0,055333 

17 х20 0,098226 -0,166653 -0,053602 -0,097152 -0,008794 0,163237 0,025082 0,220524 0,735066 -0,213364 

18 х21 -0,051321 -0,023443 -0,056965 -0,017076 0,286651 0,048769 0,773474 -0,077946 -0,091413 -0,038464 

19 х22 0,193684 0,034119 0,111632 -0,010349 0,026426 0,052207 -0,721923 -0,085274 -0,080705 -0,203866 

20 х23 0,004044 -0,087769 -0,009547 -0,024165 0,062296 -0,044325 0,626991 -0,049547 -0,177546 -0,268326 

21 х26 0,532052 -0,068421 0,268130 0,682440 -0,002525 -0,111268 -0,053887 0,002399 -0,085758 0,047061 

22 х27 0,960977 0,013472 0,137612 0,133498 -0,001996 0,016134 0,010893 0,047409 0,052327 0,020107 

23 х28 0,032214 0,050445 -0,011641 0,029174 -0,015490 -0,876248 0,000712 0,090955 0,018543 -0,047717 

24 х29 0,831955 0,042449 0,094985 0,141764 0,455418 -0,023430 0,034764 0,047393 0,044552 0,039415 

25 х30 0,963299 0,025132 0,097009 0,089530 0,024699 0,012483 0,009958 0,032022 0,060120 0,007013 

26 х32 0,905471 0,055825 0,123709 0,254650 0,218746 -0,000891 -0,061840 -0,012474 0,013560 -0,017564 

27 х33 0,163297 0,296752 -0,119869 -0,114791 0,515937 -0,082425 -0,424935 -0,193903 -0,133705 -0,179023 

28 х34 0,039170 0,300561 0,010681 -0,000848 0,042286 0,805295 -0,003843 0,181477 0,163566 -0,119196 

29 х37 0,019618 0,077253 0,049469 0,182113 0,064923 0,007578 0,018981 0,868041 -0,007084 0,002626 

30 х38 0,048190 0,205850 0,000167 0,049553 -0,013710 0,018004 -0,137350 -0,239731 0,726708 0,042207 

31 х39 -0,041916 -0,074608 -0,002169 0,118062 -0,061413 -0,141583 0,163769 -0,505025 0,068019 0,550796 

 Загальна дисперсія 5,061543 2,265428 2,625016 3,811030 2,801506 1,699544 1,875802 1,566162 1,345016 1,172820 

 

Частка загальної 

дисперсії 
0,163276 0,073078 0,084678 0,122936 0,090371 0,054824 0,060510 0,050521 0,043388 0,037833 
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Додаток Д 

Результати кластерного аналізу 

Описова статистика кластеру (групи) дуже високого рівня розвитку 

курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні 

Показник 

 

Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

рекреаційне навантаження (орографічні особливості 

територій) 
-0,43624 0,96811 0,9372 

витрати благодійних та громадських організацій 9,40267 12,83621 164,7682 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок сімей 8,65820 13,91289 193,5684 

державне фінансування КОДТ 8,72522 5,82290 33,9062 

кількість приватних  ДЗОВ 1,84968 1,95534 3,8234 

дохід від надання послуг КОДТ 4,80445 2,84600 8,0997 

кількість дітей віком 7-18 р.  10,94958 8,36084 69,9037 

кількість ДЗОВ  2,76784 0,95092 0,9042 

щільність дитячого населення на 1 км² 

 
7,06502 3,35072 11,2273 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ 1,27971 1,37974 1,9037 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² 1,07605 2,11976 4,4934 

Щільність автодоріг з твердим покриттям  0,36552 1,66986 2,7884 

довжина залізничного полотна 0,27621 1,98901 3,9561 

частка дитячих закладів оздоровлення в загальній кількості 

ДЗОВ 
-0,23348 0,09126 0,0083 

частка дитячих закладів відпочинку в загальній кількості 

ДЗОВ 
0,44636 0,04882 0,0024 

частка закладів санаторного типу в загальній кількості 

ДЗОВ 
-0,12928 0,00000 0,0000 

рівень дитячої захворюваності 9,27620 5,65983 32,0337 

чисельність юних туристів адміністративно-територіальної 

одиниці, які спожили послуги КОДТ на території країни  
10,45878 6,49748 42,2173 

рівень середньої освіти 0,35821 0,06223 0,0039 

чисельність юних туристів, яким було надано послуги 

відпочинку та оздоровлення в межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці 

9,73374 5,40052 29,1656 

чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого постійного 

місця проживання  

10,49107 7,22209 52,1586 

кількість штатних працівників ДЗОВ 9,62223 3,09550 9,5821 

імовірність тимчасової окупації та військових конфліктів 0,19415 0,60926 0,3712 

проникнення новітніх технологій 1,74376 2,36050 5,5720 

доступність інформації про ДЗОВ 0,09205 1,57508 2,4809 
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Продовження додатку Д 

Описова статистика кластеру (групи) високого рівня розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні 

Показник 

 

Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

рекреаційне навантаження (орографічні 

особливості територій) 
0,48436 1,150282 1,32315 

витрати благодійних та громадських організацій 0,08605 0,507973 0,25804 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

сімей 
0,02406 0,147791 0,02184 

державне фінансування КОДТ 1,01995 1,656511 2,74403 

кількість приватних  ДЗОВ 2,23249 3,141085 9,86641 

дохід від надання послуг КОДТ 1,72804 3,356795 11,26807 

кількість дітей віком 7-18 р.  -0,03585 0,230579 0,05317 

кількість ДЗОВ  -0,22438 0,430620 0,18543 

щільність дитячого населення на 1 км² 

 
-0,45908 0,582366 0,33915 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ -0,22660 0,534455 0,28564 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² -0,24176 0,607575 0,36915 

щільність автодоріг з твердим покриттям  -0,07033 1,055105 1,11325 

довжина залізничного полотна 0,05919 0,920730 0,84774 

частка дитячих закладів оздоровлення в загальній 

кількості ДЗОВ 
3,35894 2,030380 4,12244 

частка дитячих закладів відпочинку в загальній 

кількості ДЗОВ 
-1,47551 1,086214 1,17986 

частка закладів санаторного типу в загальній 

кількості ДЗОВ 
1,63105 3,880427 15,05771 

рівень дитячої захворюваності -0,25093 0,326417 0,10655 

чисельність юних туристів адміністративно-

територіальної одиниці, які спожили послуги КОДТ 

на території країни  

-0,20675 0,385440 0,14856 

рівень середньої освіти -0,32168 1,404673 1,97311 

чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці 

0,72797 1,883485 3,54751 

чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого 

постійного місця проживання  

-0,18839 0,425354 0,18093 

кількість штатних працівників ДЗОВ 0,10373 1,030334 1,06159 

імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів 
0,27692 1,010104 1,02031 

проникнення новітніх технологій 0,27228 1,236089 1,52792 

доступність інформації про ДЗОВ -0,69549 1,300580 1,69151 
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Продовження додатку Д 

Описова статистика кластеру (групи) середнього рівня розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні 

Показник 

 

Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

рекреаційне навантаження (орографічні 

особливості територій) 
-0,453108 0,816370 0,666460 

витрати благодійних та громадських організацій -0,019751 0,200048 0,040019 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

сімей 
-0,037064 0,061089 0,003732 

державне фінансування КОДТ -0,050555 0,688567 0,474124 

кількість приватних  ДЗОВ -0,120885 0,436802 0,190796 

дохід від надання послуг КОДТ -0,098113 0,327146 0,107025 

кількість дітей віком 7-18 р.  -0,070426 0,501016 0,251017 

кількість ДЗОВ  -0,036756 0,679411 0,461600 

щільність дитячого населення на 1 км² 

 
0,184485 0,938056 0,879949 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ 0,045558 0,879878 0,774185 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² 0,027958 0,884773 0,782824 

щільність автодоріг з твердим покриттям  -0,642176 0,923050 0,852020 

довжина залізничного полотна 0,390327 1,256193 1,578021 

частка дитячих закладів оздоровлення в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,214552 0,225005 0,050627 

частка дитячих закладів відпочинку в загальній 

кількості ДЗОВ 
0,423927 0,219332 0,048107 

частка закладів санаторного типу в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,103927 0,188388 0,035490 

рівень дитячої захворюваності -0,110324 0,610231 0,372382 

чисельність юних туристів адміністративно-

територіальної одиниці, які спожили послуги КОДТ 

на території країни  

0,106711 0,723449 0,523378 

рівень середньої освіти -0,354393 1,440550 2,075184 

чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці 

0,009330 0,594385 0,353293 

чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого 

постійного місця проживання  

0,110947 0,696501 0,485114 

кількість штатних працівників ДЗОВ 0,074429 0,834544 0,696464 

імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів 
0,952253 0,641558 0,411597 

проникнення новітніх технологій 0,309473 0,826581 0,683236 

доступність інформації про ДЗОВ 0,377194 1,048671 1,099712 
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Продовження додатку Д 

Описова статистика кластеру (групи) низького рівня розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні 

Показник 

 

Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

рекреаційне навантаження (орографічні 

особливості територій) 
0,72390 1,079706 1,165764 

витрати благодійних та громадських організацій -0,07957 0,015546 0,000242 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

сімей 
-0,05535 0,012633 0,000160 

державне фінансування КОДТ -0,26842 0,253519 0,064272 

кількість приватних  ДЗОВ -0,16919 0,386223 0,149168 

дохід від надання послуг КОДТ -0,20040 0,177315 0,031441 

кількість дітей віком 7-18 р.  -0,06335 0,239267 0,057249 

кількість ДЗОВ  -0,07665 1,264889 1,599944 

щільність дитячого населення на 1 км² 

 
-0,73419 0,308338 0,095073 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ -0,33599 0,168718 0,028466 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² -0,34526 0,130074 0,016919 

щільність автодоріг з твердим покриттям  0,50677 1,115493 1,244324 

довжина залізничного полотна -0,23078 0,829166 0,687517 

частка дитячих закладів оздоровлення в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,12603 0,614401 0,377489 

частка дитячих закладів відпочинку в загальній 

кількості ДЗОВ 
-1,24313 1,327185 1,761419 

частка закладів санаторного типу в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,10516 0,159282 0,025371 

рівень дитячої захворюваності -0,26300 0,328813 0,108118 

чисельність юних туристів адміністративно-

територіальної одиниці, які спожили послуги КОДТ 

на території країни  

-0,38917 0,114911 0,013205 

рівень середньої освіти 0,22671 0,173699 0,030171 

чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці 

-0,39607 0,190587 0,036324 

чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого 

постійного місця проживання  

-0,38851 0,120583 0,014540 

кількість штатних працівників ДЗОВ -0,53682 0,197500 0,039006 

імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів 
-0,39704 0,621081 0,385742 

проникнення новітніх технологій 0,51555 1,020228 1,040866 

доступність інформації про ДЗОВ -0,21238 1,128328 1,273124 
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Закінчення додатку Д 

Описова статистика кластеру (групи) дуже низького рівня розвитку 

курортно-оздоровчого дитячого туризму в Україні 

Показник 

 

Центр 

кластера 

Стандартне 

відхилення 
Варіація 

рекреаційне навантаження (орографічні 

особливості територій) 
0,021293 0,836176 0,699190 

витрати благодійних та громадських організацій -0,074860 0,017516 0,000307 

витрати на мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

сімей 
-0,050827 0,018154 0,000330 

державне фінансування КОДТ -0,072787 0,538051 0,289499 

кількість приватних  ДЗОВ -0,146806 0,356192 0,126873 

дохід від надання послуг КОДТ -0,116375 0,271679 0,073810 

кількість дітей віком 7-18 р.  -0,036926 0,454494 0,206565 

кількість ДЗОВ  0,072303 1,123457 1,262156 

щільність дитячого населення на 1 км² 

 
0,178580 0,759100 0,576233 

коефіцієнт локалізації ДЗОВ 0,144850 1,321979 1,747629 

щільність ДЗОВ  на 1000 км² 0,171242 1,304302 1,701203 

щільність автодоріг з твердим покриттям  0,402707 0,534014 0,285171 

довжина залізничного полотна -0,292268 0,562813 0,316758 

частка дитячих закладів оздоровлення в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,212686 0,266033 0,070774 

частка дитячих закладів відпочинку в загальній 

кількості ДЗОВ 
0,443665 0,171210 0,029313 

частка закладів санаторного типу в загальній 

кількості ДЗОВ 
-0,080460 0,221954 0,049264 

рівень дитячої захворюваності 0,170074 0,870269 0,757368 

чисельність юних туристів адміністративно-

територіальної одиниці, які спожили послуги КОДТ 

на території країни  

-0,009405 0,483824 0,234086 

рівень середньої освіти 0,283018 0,199384 0,039754 

чисельність юних туристів, яким було надано 

послуги відпочинку та оздоровлення в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці 

-0,036124 0,377798 0,142732 

чисельність юних туристів, які відпочили в межах 

адміністративно-територіальної одиниці свого 

постійного місця проживання  

-0,017136 0,413046 0,170607 

кількість штатних працівників ДЗОВ 0,067526 0,596289 0,355561 

імовірність тимчасової окупації та військових 

конфліктів 
-0,811317 0,513492 0,263674 

проникнення новітніх технологій -0,655600 0,697170 0,486046 

доступність інформації про ДЗОВ -0,165817 0,620709 0,385280 
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Додаток Е 

Типовий запит до обласного Головного управління статистики з приводу 

надання статистичної інформації щодо дитячого оздоровлення та 

відпочинку 

 

Начальнику Головного управління  

статистики у ________________ області 

______ПІП_______ 

 

Долгової Катерини Сергіївни 

тел.__________________ 

адр.___________________ 

kate.dolhova@gmail.com 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати наступну статистичну інформацію щодо дитячого оздоровлення та 

відпочинку за 2017 р. у ___________________ області: 

 

1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за типами та районами 

області, містами обласного підпорядкування 

 
 

2. Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за типами та 

районами області, містами обласного підпорядкування 

 
 

3. Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за 

типами та районами області, містами обласного підпорядкування. 

 
 

4. Вартість перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за 

типами та районами області, містами обласного підпорядкування. 
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Закінчення додатку Е 

 

 
  

5. Середньооблікова кількість штатних працівників дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку за типами закладів та районами області, містами обласного 

підпорядкування. 

 
 

6. Міграція дітей з метою оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах 2017 року. 

 

 
 

7. Розподіл населення за віком (станом на 01.01.2017 р. та 01.01.2018 р.) 

 

 

Прошу статистичну інформацію надіслати в електронному вигляді (xls або doc, або 

pdf) на пошту kate.dolhova@gmail.com  

 

 

Оплату гарантую 

 

 

Дата  15.03.2018                                                      Підпис _________ (Долгова К.С.) 

  

mailto:kate.dolhova@gmail.com
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Додаток Є 

Запит до Головного управління статистики у м.Києві з приводу надання 

статистичної інформації щодо дитячого оздоровлення та відпочинку 

Начальнику Головного управління  

статистики у м.Києві  

Віленчук Р. Г. 

 

Долгової Катерини Сергіївни 

тел.__________________ 

адр.___________________ 

kate.dolhova@gmail.com 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати наступну статистичну інформацію щодо дитячого оздоровлення та 

відпочинку 2017 р. у м.Києві: 

 

1. Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за типами та районами 

міста 

 
 

2. Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за типами та 

районами міста. 

 
 

3. Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за 

типами та районами міста. 

 
 

4. Вартість перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за 

типами та районами міста. 
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Закінчення додатку Є 

 

 
  

5. Середньооблікова кількість штатних працівників дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку за типами закладів та районами міста. 

 
 

6. Міграція дітей з метою оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах 2017 року 

за районами міста. 

 
 

7. Розподіл населення за віком станом на 01.01.2017 р. та 01.01.2018 за районами 

міста. 

 

Прошу статистичну інформацію надіслати в електронному варіанті (xls або doc, або 

pdf) на пошту kate.dolhova@gmail.com  

 

 

Оплату гарантую 

 

 

Дата  18.03.2018                                                      Підпис_________ (Долгова К.С.) 

 

 

  

mailto:kate.dolhova@gmail.com
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Додаток Ж 

Типові методи дослідження рівня сформованості довіри юних туристів 

до учасників туристичного процесу на прикладі типового ДЗОВ  

 

Загальні уявлення про ставлення учасників туристичного процесу один до 

одного 

Мета: охарактеризувати ставлення юних туристів один до одного, а 

також їх ставлення до персоналу ДЗОВ і, навпаки. 

Тривалість: 1 день. 

Періодичність: на початку, в середині, наприкінці однієї оздоровчої або 

відпочинкової зміни. 

Вікові групи загону ДЗОВ: діти молодшого (6-11 років), середнього (11-

15 років), старшого (15-18 років) шкільного віку. 

Методи: спостереження за юними туристами певного загону та 

персоналом ДЗОВ протягом дня за визначеним розпорядком ДЗОВ. 

Завдання: 

1) визначити характер психологічних, соціальних ролей дитини під час 

спілкування з однолітками  та персоналом ДЗОВ; 

2) висвітлити характер психологічних, соціальних ролей персоналу 

(керівників, вихователів, педагогів, медичних працівників та допоміжного 

персоналу) ДЗОВ в процесі їх взаємодії з юними туристами; 

3) охарактеризувати основні риси ставлення юних туристів до процесу 

відпочинку та оздоровлення; 

4) визначити ступінь бажання вихователів, педагогів навчити, підказати, 

зацікавити юного туриста брати участь у заходах ДЗОВ; 

5) встановити, які навички має можливість набути, розвинути юний 

турист під час оздоровлення та відпочинку у ДЗОВ.  

Примітка. Важливо порівняти між собою спостереження, проведені тричі впродовж 

зміни, між собою та сформувати один загальний висновок. 
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Продовження додатку Ж 

Поведінка юних туристів під час оздоровлення та відпочинку в ДЗОВ 

Мета: вивчити поведінку юних туристів під час проведення 

запропонованого дослідником заходу в ДЗОВ. 

Періодичність: 1-2 рази на оздоровчу або відпочинкову зміну. 

Вікові групи загону ДЗОВ: діти молодшого, середнього, старшого 

шкільного віку. 

Методи: природний експеримент шляхом спостереження. 

Запропонувати педагогу, вихователю ДЗОВ організувати дозвіллєвий захід, 

під час якого юні туристи могли б себе проявити з різних сторін. Наприклад, 

гра «Мене цікавить…» (загін розподіляють на декілька груп за інтересами - спорт, 

мистецтво, географія, математика, «своїми руками» та ін., які повинні через певний 

проміжок часу запропонувати «ідеї» за темою своєї команди), практикум 

«Садівництво/огородництво з бабцею/дідусем» (майстер-клас з елементами практики, під 

час якого юні туристи зможуть набути певних знань та вмінь, а також проявити себе в 

спілкуванні з людиною похилого віку), концерт «Таланти табору», тощо. 

Завдання:  

1) визначити психологічні та соціальні ролі юних туристів; 

2) охарактеризувати якості та навички особистості в залежності від її 

ролі в процесі експерименту; 

3) дослідити процес формування, розвитку якостей та навичок 

особистості; 

4) виявити кардинальні зміни в поведінці юних туристів в залежності від 

соціальних викликів в командній роботі; 

5) висвітлити роль педагогів, вихователів в організації заходу для 

дитячого дозвілля. 

Примітка. За результатами спостереження дослідник матиме змогу зробити 

висновки щодо якості роботи персоналу ДЗОВ, необхідності впровадження різнопланових 

заходів в дозвілля ДЗОВ для формування, розкриття тих чи інших вмінь та навичок, 

трансформації дитячої поведінки під час спільної роботи з однолітками під час 

відпочинку та за відсутності чітких виховних рамок. 
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Продовження додатку Ж 

Ставлення юних туристів до курортно-оздоровчого дитячого туризму І 

Мета: охарактеризувати ставлення, уявлення, враження юних туристів 

від оздоровлення та відпочинку. 

Періодичність: 1 раз на рік 

Вікові групи: діти молодшого, середнього шкільного віку. 

Методи: гра «Яким я бачу свій відпочинок» під час якої юні туристи 

мають змогу намалювати те, яким бачать свій відпочинок. 

Завдання:  

1) поставити запитання школярам: 

а) хто знає, що означає «відпочивати»?  

б) хто вже мав змогу відпочити, наприклад, влітку, можливо з 

батьками?  

2) кожному школяру слід роздати лист паперу та кольорові олівці; 

3) поділити клас на декілька груп по 5-8 чол.; 

4) кожен школяр уявляє свій відпочинок та починає малювати свою уяву 

на листку паперу; 

5) через кожні 5 хв. кожен школяр передає свій листок сусіду праворуч 

по групі, а сам продовжує малювати свою уяву про відпочинок на листочку, 

який йому передав сусід ліворуч; 

6) гру слід завершити, коли малюнок знову повернеться до свого 

господаря; 

7) щодо малюнка кожного школяра слід організувати жваву дискусію; 

8) особливу увагу слід приділити думкам господаря малюнка щодо того, 

що він бачить на ньому, що було в його уяві з самого початку, з чим він 

погоджується, а з чим ні, тощо. 
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Продовження додатку Ж 

Примітка. За результати гри дослідник може зробити висновок щодо сформованості 

уявлень про відпочинок, виявити приховані дитячі бажання, а також сподівання по 

відношенню до того, що таке «відпочивати». З іншого боку, гра може допомогти виявити 

ставлення дітей один до одного, а також виявити та простежити формування тих чи інших 

якостей особистості. 

 

Ставлення юних туристів до курортно-оздоровчого дитячого туризму ІІ 

Мета: охарактеризувати ставлення, уявлення, враження юних туристів 

від оздоровлення та відпочинку. 

Періодичність: 1 раз на рік 

Вікові групи: діти середнього, старшого шкільного віку. 

Методи: опитування (анкета, інтерв’ю). 

Типова структура опитування: 

1) як зазвичай проходять Ваші літні канікули:  

а) у дитячому таборі; 

б) у подорожі по Україні/за кордон; 

в) у відпочинку на дачі/в селі; 

г) інше ____________________; 

2) яким був Ваш відпочинок цього літа: __________________________________; 

3) де Ви відпочивали (країна, область або назва населеного пункту): 

______________________________________________________; 

3) тривалість такого відпочинку: ____________________________________; 

4) враження від такого відпочинку: _________________________________; 

5) що Вам найбільше сподобалося під час відпочинку: _________________; 

6) Ваше ставлення до дорослих, які організовували Ваш відпочинок або приймали 

участь у проведенні Вашого відпочинку: 

а) моя думка щодо відпочинку не була цікавою; 

б) зі мною порадились щодо відпочинку; 

в) відчував підтримку та допомогу з боку дорослих; 

г) склалося враження, що доросли не було цікаво чим я зайнятий під час 

відпочинку; 

д) інше ________________________________________________________; 
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Закінчення додатку Ж 

7) чи набули Ви нових знань, вмінь або навичок: а) так: б) ні; 

8) що саме для Вас було новим: _____________________________________; 

9) кількість дозвіллєвих заходів у розпорядку дня під час відпочинку: 

а) дуже багато (вільного часу майже не було); 

б) багато (вільний час кожного дня близько 1 години); 

в) на середньому рівні (вільний час кожного дня близько 2-3 годин); 

г) мало (зазвичай самостійно шукав/ла на що витратити вільний час, якого було 

більше, ніж багато); 

10) який захід під час відпочинку був для Вас найбільш цікавим ___________; 

11) чи могли б Ви його організувати в класі, разом зі своїми однокласниками (за 

наявності цікавого на Вашу думку заходу):  

 а) так;  

 б) ні (чому?) ________________; 

12) хотіли б Ви провести наступні літні канікули подібно до минулих:  

а) так;  

б) ні (чому?) _________________________; 

13) яким був би літній дитячий табір Вашої мрії: __________________________; 

14) де б він був розташований: _____________________________________; 

15) чи хотіли б Ви, щоб батьки запитували Вашої думки щодо майбутнього 

відпочинку:  

а) так;  

б) ні (чому?) __________________________________. 
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Додаток З 

Довідки про впровадження 
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Додаток І 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дослідження 
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