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У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцен;
тується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих ту;
ристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції розвитку даного сегменту туризму. Обгрун;
товано доцільність дитячого оздоровлення та відпочинку, надання послуг туристичними агентствами.
Розглянуто важливість надання достовірної інформації батькам щодо дитячого закладу. Зазначено та;
кож, що головною функцією туристичних агенцій є перевірка наявності необхідного пакету документів,
організація трансферу. Підкреслюється важливість існування між споживачем та виробником туристич;
ного агенту для того, щоб туристичний продукт був якісним та безпечним. Відзначено особливості робо;
ти туристичних агентств із туристичними закладами, можливість співпраці перших зі споживачами.
In Ukraine, new forms of organization of children's tourism are emerging, as a result, there are an increase in
the commercial component, the organization of new programs. Because of this, there are changes in the relations
between specialized enterprises. Private camps are set up alongside old service;experienced establishments. At
the same time, even the high price of a ticket, cannot guarantee quality of rest. The geography of child tourism is
changing, there is a redistribution of tourist flows, causing problems with the movement of children. Parents are
faced with the issue of choice under certain uncertainty.
The emergence of new forms of organization of children's tourism in Ukraine is characterized by an increase
in the commercial component, the opening of private recreational facilities, the organization of new modern
programs for children. In this regard, there are changes in the system of relations between specialized enterprises,
the creation of packages of services and consumers. The dynamics of the number of childcare facilities allow us
to draw some conclusions about the trends, but it does not fully reflect the qualitative changes taking place in
this part of the children's holiday. Along with businesses that have a long history and experience in children's
tourism, there are private camps and campgrounds that are vividly advertised on the Internet. At the same time,
even a very high price cannot guarantee a high quality of service.
The article deals with the issues of organization of the internal market of children's tourism in Ukraine. Analysis
of the dynamics and migration of children's tourist flows makes it possible to understand trends in the development
of this segment of tourism. The article substantiates the feasibility for children's recreation, the provision of
services by travel agencies. The importance of providing parents with reliable information about a child care
institution is considered. Also, the main function of travel agencies is to check the availability of the required
package of documents, the organization of transfers. The importance of being between the consumer and the
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manufacturer of the travel agent is emphasized in order for the tourism product to be of high quality and safe.
The features of work of travel agencies with tourist establishments, ways of cooperation of the first with consumers
are noted.

Ключові слова: туризм, дитячий туризм, відпочинок, туристичні потоки, заклади оздоровлення та відпо
чинку, туристичні агенції.
Key words: tourism, children's tourism, rest, health tourism, travel agencies, health and recreation facilities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм у XXI ст. почав відігравати значну роль у
житті сучасного світу. Туристична індустрія є не
від'ємним компонентом життя багатьох людей. Особ
ливо важливе місце займає дитячий сегмент. Найбільш
розвинений він у: Туреччині, Греції, Словенії, Угорщині,
Великій Британії, Чехії. В Україні ринок дитячого ту
ризму реформується та диверсифікується. Підприєм
ства різних форм власності пропонують дітям всілякі
туристичні послуги. Ці підприємства розробляють оздо
ровчі, розважальні та освітні програми. Формують ціно
ву політику, в наслідок чого змінюється географія ди
тячого туризму. Рівень конкуренції у цьому сегменті
туризму невисокий, тому що відповідних туристичних
підприємств небагато. Поки що має місце невелика
кількість досліджень з детальним аналізом стану, про
блем та перспектив розвитку дитячого туризму в Ук
раїні. Недостатньо звертається увага на специфіку, по
в'язану з суттєвими сезонними коливаннями, та відпо
відальність суб'єктів туристичної діяльності. Не можна
не звернути увагу на систему взаємодії учасників "ту
ристичного ланцюга", в якому беруть участь виробник,
реалізатор і споживач. Тому є потреба розглянути
доцільність та важливість туристичних послуг в органі
зації дитячого туризму.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток українського туризму досліджували такі
науковці: Мальська М.П. [19], Цибух В.І. [19], Худо В.В.
[19], Дворова Т.А. [20], Федорченко В.К. [20]. Ці автори
узагальнили та систематизували матеріал з історії ук
раїнського туризму. Дитячий туризм в Україні дослід
жували багато науковців, зокрема, Коцан Н.Н. [21], Чер
товська Д.В. [17], Плешивцова М.В. [15], Калініченко
А.Г. [10], Нікітенко С.І. [22], Малиновська О.Ю. [7], Дол
гова К.С. [9], Бейдик О.О. [23] та ін. Науковці дотриму
ються точки зору, що дитячий туризм є важливим сег
ментом туризму, елементом розвитку економіки Украї
ни. Оздоровлення та відпочинок дітей визначає рівень
життя населення та розвиток держави в цілому. Помітну
роль у дослідженні дитячого туризму відіграли праці
Колотухи О.В. Зокрема він дав своє визначення дитя
чого туризму. Але існують деякі проблеми, наприклад,
відсутність чіткої стратегії розвитку, що уповільнює
розвиток дитячого туризму. Тому дослідження цього
сегменту туризму є актуальним.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування важливості
розвитку дитячого сегменту туризму. Це передусім виз
начення основних тенденцій; дослідження стану ринку;
виявлення проблем в організації відпочинку; визначення
ролі туристичних підприємств у формуванні та реалізації
туристичного продукту, а також розробка пропозицій
щодо активізації процесу дитячого оздоровлення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дитячий туризм — це вид туризму, що спрямований
на задоволення дозвілля для дітей. Дитячий туризм є
стабільним компонентом доходу в бюджет у будьякій
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країні. Але слід врахувати, що організація дитячого
відпочинку має свою специфіку. Цим повинні займати
ся висококваліфіковані фахівці, які мають досвід робо
ти з дітьми.
Незважаючи на те, що існує сотні закладів, які по
зиціонують себе як дитячі табори, важливо розуміти,
що в їх роботі існують серйозні відмінності. Ринок ди
тячого туризму в Україні на сьогодні не врегульовано,
що створює масу непорозумінь і проблем як для батьків,
так і для самих учасників ринку.
Умовно можна виділити два типи дитячих таборів.
До першого типу належать ті дитячі заклади, які пра
цюють відповідно до Закону "Про дитячий відпочинок
і оздоровлення" та приймають дітей на зміни від 14 до
21 днів. До другого типу належать ті табори, які діють
відповідно Закону "Про туризм" і Закону "Про поза
шкільну освіту" та приймають дітей на зміни від 7 до
14 днів. Зростає популярність дитячих таборів, отже,
зростає кількість відповідних закладів. Перед батьками
стоїть нелегкий вибір туристичного закладу, який може
гарантувати безпеку дитини [1; 4].
Протягом останніх років спостерігається збільшен
ня внутрішнього туризму. Для дитини відпочинок на те
риторії своєї країни має переваги, а саме: відсутність
мовного бар'єру; мінімальність кліматичних змін; мож
ливість відвідування батьками в будьякий час. Можна
зауважити, що в літній сезон все більше набирає попу
лярність відпочинок у Карпатах замість відпочинку на
морі. Близько 90 % внутрішніх туристів самі організо
вують свої поїздки, а загалом лише 17 % є внутрішніми
туристами.
Президент Всеукраїнської благодійної організації
в сфері дитячого відпочинку та оздоровлення "Лелека",
соціальний педагог Олександр Кашлаков рекомендує
батькам під час вибору відпочинку звернути увагу на на
ступні речі:
1. Договір. Повинні бути передбачені всі нюанси.
2. Персонал.
3. Медичне обслуговування.
4. Наявність охорони.
Педагог додає, що після розрахунків, представники
індустрії дійшли висновків, що продавати путівки менш
ніж за п'ять тисяч гривень за тижневий відпочинок не
рентабельно. І батькам потрібно замислитися про зак
лад, якщо ціна низька. Крім того, в 2019—2020 роках у
сегменті дитячого відпочинку очікується поява нових
невеликих, але яскравих проектів, які не будуть гнати
ся за масовістю, а знайдуть "свого" клієнта [3].
Тематичне наповнення таборів залишиться різнома
нітним — про дозвілля дітей можна не хвилюватися.
Найбільшою популярністю користуються спортивні,
оздоровчі та різні творчі табори. Також на ринку вели
кий вибір мовних таборів, створюються спеціалізовані,
тематичні табори — IT, робототехніка, блогерство та
інші.
З кожним роком все більшої популярності набува
ють сімейні табори, в яких, на відміну від дитячих, ди
тина знаходиться разом із батьками. Це табір, в якому є
окрема програма для дітей і програма для спільного
дозвілля дітей та батьків.
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Рис. 1. Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку
(2010—2018 рр.), тис. осіб

За останні роки значно знизився відсоток дітей, що
користуються послугами юридичних осіб. Однак ско
рочення майже не торкнулося фізичних осіб, тобто ту
ристичних агентів, які відносяться до першої або дру
гої групи платників єдиного податку. Статистика
свідчить про те, що серед продажу туристичного про
дукту фізичними особами, велика кількість становить
дитячі путівки. Це пов'язано з тим, що все більше тури
стичних агенцій збільшують і покращують свої послу
ги, а також надають супутні послуги.
Кількість дитячих закладів останні 4 роки зали
шається стабільною. В Україні їх налічується приблиз
но 9 тисяч. Цікавий факт становить те, що співвідношен
ня кількості закладів оздоровлення та закладів відпо
чинку становить 1:30. Але водночас кількість місць у за
кладах оздоровлення майже вдвічі більша, ніж у закла
дах відпочинку. Незважаючи на це, в закладах відпочин
ку влітку 2018 р. дітей перебувало майже в 4,5 рази
більше, ніж у закладах оздоровлення [12].
До закладів оздоровлення відноситься дуже багато
старих будівель, заснованих за часів СССР, які потре
бують модернізації. Статистика вказує на те, що посту
пово скорочується кількість відпочиваючих у закладах
оздоровлення. Це відбувається через скорочення дер
жавного фінансування. Водночас збільшується попит на
заклади відпочинку, які можуть надавати окремі послу
ги оздоровлення [2]. Аналіз показників кількості дітей,
які відпочивали влітку, дає змогу зрозуміти ситуацію
краще (рис. 1) [6].
Через те, що рекреаційні області України знаходять
ся на деякій відстані від потенційних споживачів, останні
вимушені користуватися послугами трансферу. У зв'яз
ку з цим, попит на табори, які знаходяться ближче до
дому, значно вище. Найбільш популярними у дитячому
туризмі є такі області України: Херсонська, ІваноФран
ківська, Запорізька, Київська, Одеська, Закарпатська
[11; 18].
Значне перевищення кількості дітей у закладах від
починку над закладами оздоровлення пов'язане з неве
ликою тривалістю змін в закладах відпочинку. Отже, це
свідчить про те, що є необхідність організації трансфе
ру. Для деяких дітей ця складова відпочинку залишаєть
ся невирішеною [8].
Якщо розглядати дитячий табір як організатора
відпочинку, то він є туристичним оператором. Основ
ними покупцями на ринку дитячого туризму виступа
ють підприємства та приватні особи. Наявність на рин
ку бюджетних коштів Мінсоцполітики України, окрім
комерційної складової, робить попит на дитячі путівки
стабільним і високим [14].
Пропозиція на ринку дитячого туризму створюєть
ся самими закладами, а саме: таборами, санаторіями,
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базами, готелями тощо. Також існують повноцінні ком
панії туроператори, які організовують дитячі програми
відпочинку на спеціальних базах. Звісно, такі заклади
відповідають санітарним і побутовим стандартам.
Ринок дитячого туризму специфічний. Діти — це
кінцеві споживачі туристичних послуг. Часто вони не
знають про послуги, які їм надаються, бо путівку прид
бали батьки. Батьки вирішують, який продукт купляти,
спираючись на власні побажання.
Під час становлення та розвитку дитячого туризму
у сучасному вигляді, туристичні заклади мали свої ту
ристичні агентства у різних містах України для різних
речей. А саме: представляти інтереси закладу на вистав
ках; популяризувати дитячий відпочинок; організову
вати трансфер; проводити рекламу; шукати потенцій
них клієнтів тощо.
Організація дитячого відпочинку туристичними
агенціями є найбільш ефективною для всіх сторін. Не
дивлячись на це, деякі заклади навмисне занижують
роль туристичних агентств. Робиться це для того, щоб
зекономити кошти.
Класифікація дитячого туризму можлива за декіль
кома ознаками. Наприклад, за географічною ознакою
він може бути внутрішнім (у межах свого регіону) та
виїзним (за кордон). А ось за тематичними напрямами,
дитячий туризм поділяється на набагато більше видів
[16]:
1. Оздоровчий — відвідування лікувальних проце
дур та заходів. Рекомендований за медичними показни
ками.
2. Спортивний — поїздки з метою взяти участь у
командному виді спорту.
3. Пізнавальний — відвідування музеїв, історичних
об'єктів та пам'яток.
4. Освітній — орієнтований на те, щоб дитина дізна
лася щось нове та чомусь навчилася.
5. Культурнопізнавальний — відвідування об'єктів
культурної спадщини, виставок, літературних вечорів.
6. Екскурсійний — прогулянки в межах або за ме
жами міста, на будьякому засобі пересування або
пішки.
7. Екологічний — прогулянки у лісі, полі тощо, зад
ля знайомства з флорою та фауною.
8. Водний — прогулянки на водному транспорті та
плавання.
9. Активний — під цей вид підпадає багато напрямів
відпочинку: спорт, екскурсії, ігри на свіжому повітрі
тощо.
10. Сімейний — це відпочинок, за якого вся сім'я
відпочиває разом, але ніхто не нудьгує [13].
Навіть, усвідомлюючи усю користь туризму, бать
кам буває складно заохотити дитину займатися туриз
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мом. Досить просто захопити дитину туризмом бать
кам, що ходять у походи. Виходом можуть стати
участь у скаутських групах, платні походи вихідного
дня, залучення до туристичних клубів і секцій. Дуже
важливим є знайомство батьків з керівником групи,
адже він невдовзі має стати взірцем для дитини. Хо
роший керівник групи притягне дитину цікавою роз
повіддю про цікаві походи. Для фізично розвиненої
та здорової дитини досить один раз сходити у похід,
щоб зацікавитися туризмом, зрозуміти сенс похідно
го відпочинку [16].
ВИСНОВКИ
Становлення ринку дитячого туризму в Україні
ознаменувалося зменшенням кількості послуг за раху
нок збільшення комерційних пропозицій через зменшен
ня фінансування через бюджет. Внаслідок цього відбу
вається таке. Виникає комерційна зацікавленість у са
мих закладів. З'являються кошти, які надають мож
ливість розвиватися. Виникають нові заклади приватної
форми, які дають можливість організовувати нові про
грами на старих збиткових базах. Підвищується інте
рес туристичних агентств до організації дитячого відпо
чинку.
Вищесказане дозволяє стверджувати про наявність
переваг роботи з туристичними агенціями. На сьогодні
існує багато туристичних агенцій, які спеціалізуються
на дитячому туризмі. Агенції, які зарекомендували себе
як кваліфікованих працівників. Для успішного розвит
ку ринку і підвищення якості послуг необхідно залуча
ти турагентів. Туристичні агенції надають такі послуги:
кваліфікована консультація; характеристика певного
закладу; організація трансферу дитини; гарантія якості
послуг.
Дитячий заклад оздоровлення або відпочинку є ту
роператором, який реалізує послуги за допомогою ту
рагенцій. Саме така структура є оптимальною, задоволь
няє потреби всіх сторін процесу, бо лише за умови до
тримання туроператорами та турагентами своїх зобо
в'язань, організація співпраці здатна надавати нові мож
ливості для розвитку дитячого туризму.
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