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АНОТАЦІЯ

Гошенко Андрій Віталійович
«Розвиток молодіжного туризму в Україні»
У роботі розглянуто сутність туризму та класифікація його видів.

Виявлено особливості молодіжного туризму як окремого напрямку туризму
з визначенням його видів. Розглянуто державне регулювання розвитку
молодіжного туризму та закордонний досвід. Проаналізовано та здійснено
оцінку розвитку молодіжного туризму в Україні, досліджена історія його
виникнення. Виявлено сильні та слабкі сторони молодіжного туризму в
Україні, додаткові можливості його розвитку та загрози. Виявлено чинники,
що впливають на стан та розвиток молодіжного туризму в Україні,
досліджено їх взаємодію. Приведені прогнозні показники можливого
розвитку молодіжного туризму. Виявлені перспективні напрями розвитку
молодіжного туризму, обґрунтовано їх вибір. На основі проведених
досліджень запропоновано шляхи рішення проблем та визначені напрямки
стратегії розвитку молодіжного туризму в Україні. Визначено ефективність
запропонованих заходів щодо розвитку молодіжного туризму в Україні.

Ключові слова: туризм, класифікація, віковий критерій, молодіжний
туризм, екстремальний туризм, інноваційні види туризму, індустріальний
туризм, рогейн, перспективні види, стратегія розвитку.



SUMMERY

Andrey Vitaliyovych Goshenko
«Development of the Youth tourism in Ukraine»
In this scientific work reviews the essence of tourism and the classification

of its types. Has been discovered features of Youth tourism as a separate course of
tourism with the definition of its types are revealed. Was be considered the state
regulation of youth tourism development and foreign experience in this
performance. Has been performed analysis and an assessment development of
youth tourism in Ukraine. Also, had been studied the history of occurrence this
type of tourism in general. Revealed the strengths and weaknesses of youth
tourism in Ukraine, additional opportunities for its development and threats. As
well had been revealed the factors which are affecting the state and development of
youth tourism in Ukraine,was been research their interaction.

The made public are forecasts indicators of possible development the type
of tourism in our country. Was been identified promising directions for the
development of youth tourism, their choice is justified. Based on the studies are
proposed the ways of solving problems and directions for the development of
youth tourism in Ukraine. Has been determined the effectiveness of the proposed
measures for the development of youth tourism in Ukraine.

Keywords: tourism, classification, age criterion, youth tourism, extreme
tourism, innovative types of tourism, industrial tourism, rogaining, promising,
species, development strategy.




