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рекреаційних зонах; дитячій рекреації; дачному відпочинку. Разом з тим, 

питома вага туристів та екскурсантів у структурі всіх відпочиваючих досягає 

лише 2,4%[2]. Це свідчить про недостатнє використання потенціалу, 

насамперед, культурно-історичних та архітектурних ресурсів, пам’яток 

природи. 

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу області полягають у 

залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює на 

потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії 

відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної 

сфери у зростанні національного доходу країни  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 

Розвиток молодіжного туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, 

оскільки саме цей вид туризму має патріотично- виховне значення, дає змогу в 

юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й реалізувати 

конституційне право кожної дитини на відпочинок. Процес розвитку 
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молодіжного туризму потребує систематизаціїдосліджень у цьому напрямку, 

адже детальний аналіз стану, проблем та перспектив розвитку даного виду 

туризму в нашій державі не достатньо вивчений.  

Мета даної статті - довести роль молодіжного туризму як важливого 

стратегічного завдання нашої держави в забезпеченні соціального захисту дітей 

та молоді і реалізації їх права на оздоровлення та відпочинок. 

Молодіжний туризм — це різновид туризму, спрямований на задоволення 

рекреаційних потреб молоді.Згідно Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» молодь – громадяни України віком 

від14 до 28 років [2].  

Молодіжний туризм уявляє собою особливий вид подорожей, в яких 

молодь відпочиває великими компаніями, об'єднаними спільною метою і 

бажанням пізнати світ. Якщо говорити про молодіжний туризм, слід особливо 

відмітити, що саме ця сфера подорожей є дуже перспективною.  

Сегмент «молодіжний туризм» в Україні чітко не виділений: пропозиції 

туристичних фірм в основному скеровані на сімейний відпочинок, екскурсійні 

тури розраховані на туристів різних вікових категорій. Тому більшість молодих 

людей, які хочуть відпочивати так, як їм подобається, самі організовують своє 

дозвілля. Проаналізувавши основні тематичні напрями молодіжного 

туризмуможна виділити основні, такі як фестивальний, спортивно-

розважальний, екологічний, освітній, екстремальний, культурно-пізнавальний 

туризм [3].  

До основних видів молодіжного відпочинку можна віднести дайвінг, 

віндсерфінг, кайтсерфінг, також різні гірськолижні види спорту або ж 

альпінізм. Екстремальний молодіжний відпочинок також отримав широке 

розповсюдження у великих містах, де через відсутність гір альпіністи 

підкоряють вершини споруд, створених завдяки технічному прогресу. Таке 

підкорення певних висот надає молодим людям певну впевненість у собі і своїх 

можливостях. У кожної молодої людини є прагнення довести собі свої 
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здібності, що і є поштовхом для заняття, наприклад, екстремальним 

молодіжним туризмом. Молоді екстремали вирушають в туристичні походи у 

важкопрохідній місцевості, не боячись труднощів і можливих небезпек, щоб 

отримати порцію гострих відчуттів. 

Ринок молодіжного туризму найбільш представлений у таких країнах як 

Австралія, Нова Зеландія, Нідерланди, Чехія, Угорщина, Франція, США 

Представники турбізнесу багатьох країн усвідомлюють важливість цієї цільової 

групи. Для цього розробляються спеціальні «молодіжні» туристичні програми – 

спортивні, пригодницькі тощо; пропонуються спеціальні пакети турів або 

послуг зі знижками; з'являється все більше хостелів та інших бюджетних місць 

розміщення. 

В Україні молодіжний туризм поширений в основному в західних 

областях, так як молодь зацікавлена в активному відпочинку а західні області 

Укрїни створені саме для цього. Вони багаті на гори, річки і багато іншого. 

Далеко не всі українські туристичні фірми мають серед своїх пропозицій 

послуги для дітей і молоді. Крім цього сьогодні в Україні значно підвищився 

попит на закордонний відпочинок молоді –до  Туреччини, Болгарії,Єгипту.  

Важливим заходом, спрямованим на розвиток внутрішнього та в’їзного 

молодіжного туризму в Україні, є створення мережі костелів.  

Головними проблемами, що стримують розвиток молодіжного туризму, є 

відсутність достовірної інформації, а також неналежний рівень матеріальної 

бази, котра включає у себе, не лише прокат спорядження (намети, спальні 

мішки, казанки, велосипеди), але й системи доступних та бюджетних послуг 

(проживання, харчування), і звісно транспортного сполучення [2]. 

Висновки.Молодіжний туризм включає в себе практично всі категорії 

подорожей, що і туризм звичайний. Його специфікою є вік відпочиваючих. 

Крім того, молодіжний туризм відрізняється від звичайного умовами 

проживання і вартістю. Молодіжний туризм розвиває найбільш динамічний і 

активний елемент продуктивних сил регіону і тому сприяє підвищенню 



 

СЕКЦІЯ:РЕКРЕАЦІЯ, ТУРИЗМ ТА КРАЄЗНАВСТВО 
137 

ресурсного потенціалу дестинації в цілому. Молодь – це чинник соціальних 

змін, інноваційна сила. Це не лише об'єкт дії з боку суспільства і держави, але і 

потенційно найбільш енергійний і новаторський суб'єкт суспільного розвитку. 
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ЗНАЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РОЗВИТКУ 

МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ 

Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший 

прошарок туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у 

туризмі, де культурно-пізнавальні та розважальні форми стають основою росту 

туристичних потоків у розвинутих країнах. Орієнтиром зовнішньополітичного 

курсу України задекларована європейська інтеграція, тому фестивальний рух в 
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