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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 України, 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: 

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 
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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; 

 обґрунтувати місце кластеру курортно-оздоровчого дитячого 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. Предмет — 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-

оздорочого туризму в розрізі районів та міст обласного підпорядкування в 

Україні.  
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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). 

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. 
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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. 

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 

стосувалися територіальної диференціації видів курортно-оздоровчого 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Концептуальні засади суспільно-географічного 

дослідження дитячого туризму» розкрито сутність дитячого туризму як 

суспільного феномену, систематизовано основні напрями вивчення такого 

виду туризму за кордоном та в Україні, визначено місце кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму в функціонально-господарській структурі 
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комплексу дитячого туризму України, відображено методику суспільно-

географічного дослідження кластеру курортно-оздоровчого дитячого 

туризму (далі - КОДТ) як складової суспільно-географічного комплексу 

дитячого туризму. 

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 (рис.1).  

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 один 

одного в процесі надання послуг лікування, оздоровлення та відпочинку 

юним туристам. Підкластер курортно-оздоровчого дитячого туризму 

виступає складовою кластеру, яка включає співпрацю частини його 

функціональних суб’єктів та відповідає вузькоспеціалізованому туристсько-

рекреаційному циклу. 

 
Рис.1. Функціонально-господарська структура комплексу дитячого 

туризму України  

 

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 у лікуванні, оздоровленні та відпочинку 
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юних туристів. За територіальною ознаки можна виокремити локальні 

підкластери (ЛТПК), локальні (ЛТК), регіональні (РТК), міжрегіональні 

(МТК) кластери та національний (НТК) кластер КОДТ. Обов’язковою 

умовою існування територіальних кластерів є наявність прямих та зворотних 

зв’язків різної інтенсивності. Так, чим більшою є частка 

вузькоспеціалізованих учасників кластеру та меншою кількість підприємств, 

які надають подібні послуги, організацій та установ, які виконують подібні 

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. Так, 

відповідно до реалій України виділяти територіальні кластери як елементи 

територіально-кластерної структури слід з урахуванням інтенсивності 

горизонтальних зв’язків: 

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 %); 

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. 

Алгоритм суспільно-географічного дослідження кластеру КОДТ та його 

територіальної організації охоплював наступні кроки: 1) формування 

теоретичного підґрунтя для проведення дослідження; 2) збір статистичних та 

емпіричних даних;  3) визначення еволюційних трансформацій організації 

дитячого туризму за допомогою генезисно-історичного аналізу; 

4) визначення факторів впливу на розвиток комплексу дитячого туризму та 

формування територіальної структури кластеру КОДТ на основі результатів 

PESTEE-аналізу та факторного аналізу; 5) аналіз територіальної 

диференціації видів КОДТ, забезпеченості ДЗОВ, ефективності туристсько-

рекреаційної діяльності на рівні міст обласного підпорядкування та 

адміністративних районів України з урахуванням розрахованого за 

математико-статистичними методами відповідного інтегрального показника; 

6) аналіз територіальної диференціації розвитку КОДТ в містах обласного 

підпорядкування та адміністративних районах України за результатами 

кластерного аналізу; 7) визначення функціональних структур, зокрема 

територіально-кластерної, для відображення територіальної організації 

кластеру КОДТ України; 8) формування висновків та пропозицій. 
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У другому розділі «Еволюція та фактори розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні» розглянуто еволюційні 

трансформації дитячого туризму, а також суспільно-географічний вимір 

сучасного етапу розвитку КОДТ в Україні, визначено основні фактори 

впливу на розвиток дитячого туризму та формування територіальної 

структури кластеру КОДТ України. 

Генезисно-історичний підхід дозволив визначити основні еволюційні 

трансформації 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 говорить 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. 

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 видів 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 послуг 

туризму з метою санаторно-курортного лікування характерне лише для 

деяких адміністративно-територіальних одиниць (рис.2). 

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. курортно-оздоровчого 

дитячого туризму. 
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Рис. 2. Територіальна диференціація видів КОДТ в Україні, 2017 р. 

(авторська розробка) 

 

 

Таблиця 1 

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 % - - 

Дніпропетровська  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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Факторний аналіз дозволив сформувати перелік найбільш статистично 

значимих показників для подальшого проведення кластерного аналізу та 

визначити дев’ять груп мультифаторів, які впливають на розвиток КОДТ 

України, та, які узагальнено можна назвати (у порядку зменшення 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. 

Проведений аналіз показав, що одні й ті ж самі мультифактори або групи 

мультифакторів впливають на розвиток КОДТ в сусідніх адміністративних 

районах та областях України (табл.1). Тобто сусідні території мають схожий 

вектор розвитку, подібні умови та фактори, які впливають на формування та 

функціонування кластеру курортно-оздоровчого туризму, зокрема реалізацію 

його організаційних, територіальних та управлінських зв’язків. 

У третьому розділі «Територіальна диференціація розвитку курортно-

оздоровчого дитячого туризму в Україні» проаналізовано забезпеченість 

ДЗОВ, ефективність функціонування кластеру КОДТ, розвиток КОДТ в 

розрізі міст обласного підпорядкування та адміністративних районів України. 

Аналіз територіальної диференціації забезпеченості ДЗОВ міст 

обласного підпорядкування та районів України дозволив виділити основні 

риси розміщення ДЗОВ, які надають послуги санаторно-курортного 

лікування, оздоровлення та відпочинку: 1) більшість закладів тяжіє до 

природно-рекреаційних ресурсів (орографічні, кліматичні, водні), що 

обумовлює формування підкластерів санаторно-курортного лікування та/або 

оздоровлення та відпочинку; 2) здебільшого заклади 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 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. Також аналіз показав, що 

дитячі заклади відпочинку (далі - ДЗВ), які здебільшого працюють в містах 

обласного підпорядкування або районних центрах, при розміщенні тяжіють 

до споживача – юного туриста, кількість закладів напряму залежить від 

кількості шкіл та чисельності дітей віком 7-18 років. 

Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України за розрахованих інтегральним 

показником в більшості містах обласного підпорядкування та районах 

знаходиться на низькому та середньому рівнях (рис.3).  

Результати кластерного аналізу дозволили згрупувати міста обласного 

підпорядкування та адміністративні райони України відповідно до рівня 

розвитку КОДТ: 1) група з дуже високим рівнем розвитку – 

3 адміністративно-територіальні одиниці; 2) група з високим рівнем 
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розвитку - 34 адміністративно-територіальні одиниці; 3) група з середнім 

рівнем розвитку - 232 адміністративно-територіальні одиниці; 4) група з 

низьким рівнем розвитку - 226 адміністративно-територіальних одиниць; 

5) група з дуже низьким рівнем розвитку - 58 адміністративно-

територіальних одиниць. 

 

 
Рис.3. Ефективність туристсько-рекреаційної діяльності кластеру КОДТ 

за містами обласного підпорядкування та адміністративними районами 

України, 2017 р. (авторська розробка) 

 

У четвертому розділі «Територіальна організація кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України» проаналізовано функціонально-

компонентну, територіально-функціональну та організаційно-управлінську 

структуру кластеру КОДТ України, обґрунтовано виділення територіально-

кластерної структури КОДТ України, визначено проблеми розвитку та 

територіальної організації кластеру КОДТ України, шляхи їх вирішення та 

перспективи функціонування такого кластеру в Україні. 

Кластер КОДТ України включає три підкластери, а саме: санаторно-

курортного лікування, відпочинку, оздоровлення та відпочинку. Кожен з цих 

підкластерів передбачає постійний прямий та зворотний зв’язок первинних 

підприємств (ДЗОВ відповідної спеціалізації, туроператори, агенції) з 

вторинними (постачальники продуктів харчування, страхові компанії, 

підприємства з надання пізнавальних та розважальних послуг, побутового та 

комунального обслуговування тощо) та третинними (міжміські транспортні 

підприємства, Укрзалізниця тощо) підприємствами, що реалізується через 
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споживання послуг супутніх компаній, організацій, установ дитячими 

закладами оздоровлення та відпочинку для надання послуг КОДТ, 

використовуючи туристсько-рекреаційний потенціал відповідної території 

(рис.4).  

 

Рис. 4. Функціонально-компонентна структура кластеру КОДТ України 

(авторська розробка) 

Територіально-функціональна структура кластеру КОДТ України 

охоплює елементарні складові - пункти та центри, а також вузли та райони, 

визначені на основі, відповідно, постійних, періодичних та епізодичних 

горизонтальних зв’язків. Постійні зв’язки реалізуються через взаємодію 

елементів функціонально-компонентної структури для забезпечення послуг 

КОДТ дитячому населенню на компактній території. Періодичні зв’язки 

передбачають взаємодію функціонального ядра з суміжними 

підприємствами, які розташовані в регіональній транспортній доступності 

один від одного. Епізодичні зв’язки виникають у спільній роботі підприємств 

в міжрегіональній транспортній доступності один від одного. Так, пункт 

курортно-оздоровчого туризму відповідає населеному пункту, в якому 

працює один дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Центр курортно-

оздоровчого туризму - місто обласного підпорядкування, місто, селище 

міського типу, що включає декілька дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. Вузол курортно-оздоровчого дитячого туризму охоплює 

пов’язані періодичними горизонтальними зв’язками між собою центри, 

пункти, які характеризуються спільністю транспортно-географічного 

положення та розташовані в межах територій, на які впливають схожі 

фактори розвитку курортно-оздоровчого туризму. Виокремлено 12 районів 

курортно-оздоровчого дитячого туризму України з урахуванням епізодичних 

зв’язків між ДЗОВ та іншими суміжними підприємствами в пунктах, центрах, 

вузлах, об’єднаних спільною за факторами розвитку КОДТ територією. 
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Законодавство в сфері курортно-оздоровчого дитячого туризму 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 кластеру 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. 

Проведене дослідження дозволило запропонувати територіально-

кластерну структуру КОДТ України, основними елементами якої є 

територіальні кластери (ЛТПК, ЛТК, РТК, МТК, НТК). Так, з урахуванням 

схожості природних та суспільно-географічних умов відповідних туристсько-

рекреаційних територій, аналізу епізодичних за інтенсивністю 

горизонтальних зв’язків виділено та охарактеризовано наступні МТК КОДТ: 

1) Поліський, 2) Карпатський, 3) Житомирсько-Вінницький, 

4) Придніпровський, 5) Херсонсько-Миколаївський, 6) Дніпро-Харківський, 

7) Деснянсько-Придніпровський, 8) Донецько-Луганський, 9) Подільський. 

Також висвітлено особливості Одеського, Запорізького, Кримського (де-юре) 

РТК, наведено приклади інших РТК (визначено відповідні ядра, які 

відповідають регіональним центрам КОДТ), виділених на основі аналізу 

періодичних за інтенсивністю зв’язків. Проаналізовано територіальну 

диференціацію ЛТК та ЛТПК, виділених з урахуванням постійних зв’язків. 

Особливістю Одеського та Запорізького РТК є те, що взаємодія учасників 

таких кластерів може виникати не лише в результаті реалізації періодичних 

зв’язків, а й на основі епізодичних (високий сезон - середина літа). Тобто 

регіональні центри КОДТ, м.Одеса та м.Бердянськ, можуть набувати ознак 

міжрегіональних центрів (рис.5). 

Не дивлячись на те, що існує чіткий механізм надання послуг КОДТ 

юним туристам, відповідний кластер комплексу дитячого туризму України 

має низку проблем, які потребують швидкого розв’язання. Так, було 

прописано шляхи вирішення таких проблем: 1) замінити застарілу 

термінологію в сфері КОДТ на законодавчому рівні; 2) прописати, що 

центральним органом виконавчої влади є Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України, в особі Департаменту курортів та туризму, а 

Міністерство соціальної політики України визначити як відповідальний 

виконавчий орган за реалізацію соціального КОДТ; 3) сформувати чіткий 

механізм проведення атестації та процедуру внесення дитячих таборів до 

Реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також створити 

«Єдиний електронний реєстр дітей, які потребують оздоровлення»; 

4) спростити процедуру ведення підприємницької діяльності в сфері КОДТ; 
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5) співпраця української влади з урядами інших держав щодо відпочинку 

іноземних дітей в Україні; 6) розбудова туристичної інфраструктури кластеру 

КОДТ України в умовах децентралізації, зокрема в розрізі ЛТК з дуже 

високим та високим рівнем розвитку; 7) сприяння та координування 

функціонального, інформаційного та інвестиційного векторів розвитку 

кластеру КОДТ України шляхом створення «Комітету сприяння розвитку 

кластеру». 

 

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, 

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 
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(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 

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 напряму 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 
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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) 

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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АНОТАЦІЯ 

Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-

оздоровчого дитячого туризму України. – Рукопис.  

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.  

Розглянуто сутність дитячого туризму як суспільного феномену, 

визначено місце кластеру КОДТ в функціонально-господарській структурі 

комплексу дитячого туризму України, відображено суспільно-географічний 

підхід дослідження кластеру КОДТ як складової суспільно-географічного 

комплексу дитячого туризму. 
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Охарактеризовано еволюційні трансформації дитячого туризму в 

Україні, визначено основні фактори впливу на розвиток дитячого туризму та 

формування територіальної структури кластеру КОДТ України. 

Проаналізовано територіальну диференціацію видів, забезпеченості ДЗОВ, 

ефективності туристсько-рекреаційної діяльності кластеру КОДТ, рівнів 

розвитку КОДТ в розрізі міст обласного підпорядкування та 

адміністративних районів України.  

Обґрунтовано територіальну організацію кластеру КОДТ України, 

визначено проблеми розвитку та територіальної організації кластеру КОДТ, 

шляхи їх вирішення та перспективи для такого кластеру в Україні. 

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. 

 

АНОТАЦИЯ 

Долгова К.С. Территориальная организация кластера курортно-

оздоровительного детского туризма Украины. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. - 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Рассмотрены сущность детского туризма как общественного феномена, 

определено место кластера курортно-оздоровительного детского туризма в 

функционально-хозяйственной структуре комплекса детского туризма 

Украины, отражен общественно-географический подход исследования 

кластера КОДТ и его территориальной организации. 

Охарактеризованы эволюционные трансформации детского туризма в 

Украине, определены основные факторы влияния на развитие детского 

туризма и формирования территориальной структуры кластера КОДТ 

Украины. Проанализировано территориальную дифференциацию видов, 

обеспеченности детскими заведениями оздоровления и отдыха, 

эффективности туристско-рекреационной деятельности кластера КОДТ, 

уровней развития КОДТ в разрезе городов областного подчинения и 

административных районов Украины. 

Обоснованно территориальную организацию кластера КОДТ Украины, 

определены проблемы развития и территориальной организации кластера 

КОДТ, пути их решения и перспективы для такого кластера в Украине. 

Ключевые слова: детский туризм, детское оздоровление и отдых, 

курортно-оздоровительный туризм, кластер курортно-оздоровительного 

детского туризма, Украина, территориальная организация, территориальный 

кластер курортно-оздоровительного детского туризма, таксономия 

территориальных кластеров. 
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SUMMARY 

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

improving children’s tourism of Ukraine. - 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 considers the essence of children's tourism as a social 

phenomenon, defines the place of the cluster of resort and health-improving 

children’s tourism (RHICT) in the functional structure of the children's tourism 

complex of Ukraine. It improves the definition of concepts 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", "territorial cluster of resort and health-improving children's 

tourism".  

Besides, it determines the method of socio-geographical research on the 

cluster of RHICT, and its geospatial organization. In particular, genesis-historical 

view on children’s tourism, PESTEE-, cluster, factor analysis, calculation of 

integral indexes of capacity and efficiency of children’s camps, cartographic and 

comparative-geographical methods prompt consideration of its cluster features. 

The paper reveals the evolutionary transformations of children's tourism in 

Ukraine, determines the main factors influencing the development of children's 

tourism and the formation of the territorial structure of the cluster of RHICT of 

Ukraine. It analyzes territorial differentiation capacity of children’s camps and 

their effectiveness in recreational services provision, the levels of development of 

RHICT by the districts and towns of regional submission in Ukraine. 

The thesis reflects results of the analysis of the RHICT of Ukraine patterns: 

functional-component, territorial-functional, managerial and territorial-cluster 

structure of RHICT in Ukraine. It characterizes the elements of these structures and 

established linkages between the relevant elements. The examination of links 

between children’s camps and related entities and institutions correlated with 

factors’ influence at different taxonomy levels justify their further grouping and 

substantiating of spatial cluster pattern. It substantiates territorial clusters on 

national (NTC), trans-regional (TRTC), regional (RTC) and local (LTC, LTSC) 

taxonomic levels and, in particular, identifies Carpathian, Desniansko-

Pridneprovsky, Dnipro-Kharkivsky, Donetsko-Lugansky, Khersonsko-

Mykolaivsky, Podilsky, Polissky, Prydniprovsky, Vinnitsko-Zhytomyrky TRTC, 

Crimean, Odesky, Zaporizhky RTC, other RTC, some LTC and LTSC. 

Moreover, the geospatial organization, the solutions and perspectives for the 

cluster of RHICT of Ukraine development are highlighted, based on identification 

of problems and geospatial patterns. 

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. 


