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ко-культурну спадщину, а також розширити загальний спектр турис-
тичних послуг, які пропонує Україна.  

 
1. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 
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Фокусом стратегії регіонального розвитку Херсонщини необхід-
но зробити рекреаційну підсистему. Вигідне розташування Херсон-
щини у Причорноморській низовині, по обох берегах Дніпра, вихід на 
два моря – Азовське і Чорне, наявність лікувального потенціалу і уні-
кальних природніх об’єктів визначають туристично-рекреаційний по-
тенціал. Протяжність морських пляжів перевищує 200 км – це рекреа-
ційний потенціал європейського значення, але 90% відпочивальників 
приїздить на Херсонщину з України, хоча й іноземні відвідування збі-
льшилися на 12% більше порівняно з аналогічним періодом минулого 
року. 

В області існує декілька родовищ лікувальних грязей, ропи і гео-
термальних вод. На території області розташовано 311 закладів відпо-
чинку і оздоровлення. Курортний сезон 2016 року у Херсонській обла-
сті став досить потужним: заклади відпочинку та оздоровлення були 
завантажені на всі сто відсотків, за сезон область відвідали близько            
3,5 млн туристів, але рівень антропогенного навантаження на морське 
узбережжя Херсонщини може бути більшим.  

За останні роки суттєво зросла підтримка розвитку області та ту-
ристсько-рекреаційного потенціалу за рахунок виконання Стратегії 
розвитку Херсонщини на період до 2020 р.  

Так, зросла інформаційна підтримка туристичного бізнесу - про-
водяться різноманітні форуми, регіональні виставки, конференції, фе-
стивалі (Таврійські ігри у місті Каховка, Чорноморські ігри у місті 
Скадовськ, Купальські зорі у місті Гола Пристань) та інші заходи з 
метою формування іміджу Херсонщини.  

Приділяється увага до інфраструктури: відбувається відновлення 
роботи аеропорту «Херсон». Впроваджується пілотний проект з роз-
витку в’їзного та внутрішнього туризму «Таврійський туристичний 
кластер», на базі міста Нова Каховка, Каховка, Таврійськ, Бериславсь-
кий та Каховський райони. 
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Вперше в Україні запроваджено інноваційні форми екскурсійно-
го обслуговування туристів – туристичні фото-пікніки на найцікаві-
ших туристичних об’єктах Херсонщини [1]. 

До районів пріоритетного розвитку зеленого туризму віднесено 
райони басейну Дніпра – Бериславський, Каховський, Чаплинський 
райони, м. Нова Каховка.  

З метою популяризації туристично-рекреаційного потенціалу об-
ласті проведено регіональний конкурс «Топ-10 туристичних перлин 
Херсонщини». Найбільшого визнання отримали історико-
розважальний комплекс «Зелені Хутори Таврії», рекреаційна зона 
Арабатська Стрілка, біосферний заповідник «Асканія-Нова» 
ім.Ф.Є.Фальц-Фейна, курган «Огуз», острів Джарилгач [1]. 

Для покращення туристичної сфери в Херсонській області можна 
запропонувати: 

- розробити програму розвитку туризму і рекреації в області з 
максимальним залученням місцевих історичних пам’яток та природ-
но-заповідного фонду; 

- надалі рекламувати туристичні і рекреаційні об’єкти області у 
ЗМІ різного рівня; 

- розширити терміни туристичного сезону. На повну потужність 
заклади відпочинку завантажені лише протягом 2 місяців, а реальна 
тривалість купального сезону – 3,5 місяці. За рахунок продовження 
туристичного сезону до меж сезону купання, не збільшуючи кількості 
місць розміщення туристів, туристичний потік може бути збільшений; 

- з позицій наукових рекреаційно-географічних засад, обґрунту-
вати можливість забезпечення оптимального навантаження на рекреа-
ційні ресурси; 

- сприяти розвитку сільського зеленого туризму шляхом підтри-
мки та залучення селян до формування туристичного продукту;  

- сприяти розвитку фестивального, наукового туризму у період 
міжсезоння; 

- модернізувати дендропарк «Асканія-Нова», зробити його ін-
фраструктуру відповідною до вимог масового туризму із Європи та 
провести упорядкування і модернізацію інших заповідників і парків 
області; 

- легалізувати підприємців, зокрема в курортній зоні це першоче-
ргова необхідність для поповнення бюджету за рахунок доходів від 
туризму;  

- підтримувати історико-культурні та природні об'єкти області в 
належному стані для потреб туристичної галузі;  

- приділити увагу використанню лікувального потенціалу області 
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та досліджувати можливість використання лікувальних грязі, термаль-
них та мінеральних вод для розвитку лікувального туризму. 

 
1. Довідка про виконання обласної програми розвитку туризму та курортів на 
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Сільський зелений туризм для України – нове поняття і досить 
перспективне. Сільський туризм являє собою незвичайну форму від-
починку в приватних господарствах сільської місцевості з викорис-
танням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобно-
го або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливо-
стей місцевості та культурної, історичної, а також етнографічної спа-
дщини регіону. 

Для отримання глибоких вражень від краси природи можна за-
стосовувати різні активні форми зеленого туризму: піший, велосипед-
ний, кінний, водний, спортивне рибальство. Найпопулярнішими об'єк-
тами зеленого туризму області є: садиби «Родинне гніздо», «Гайдама-
цька долина», «Чарівний куточок». 

Завдяки своєму економічному та географічному положенню міс-
то Вінниця має значний туристичний потенціал, а саме: природна та 
культурна спадщина, історико-культурний комплекс, городище три-
пільської культури, пам’ятки архітектури і археології, парки, дендро-
парки, місця поширення народних ремесел, заказники, пам’ятки при-
роди, бази «зеленого» туризму. 

Зелений туризм дає відпочиваючим можливість звернутися до 
витоків народу, його культурних традицій, до природного середовища 
зокрема. Дозволяє задовольнити потребу у вивченні історичної, куль-
турної, етнографічної, а також архітектурної спадщини, звичаїв та ре-
месел, що характерні для даного регіону. 

Особливо характерною рисою для даного виду туризму є участь 
відпочиваючих у збиральництві, грибів, плодів, ягід, горіхів та інших 
дарів природи що є однією з найстаріших форм господарської діяль-
ності людини. 

Перспектива розвитку галузі полягає у створенні конкурентосп-
роможного Вінницького турпродукту та розвиток внутрішнього тури-
зму: розробка нових туристичних маршрутів, розвиток сільського зе-


