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Today, the development of ecological tourism in the Kherson region is still relevant in the 

direction of the region's economy. Resource potential that the region makes it possible to develop 

green tourism. Among the features can be distinguished, excellent geographical location, favorable 

climate, etc. Further development of this segment may lead to an intensive development of the 

regional economy. 

 

 На сьогоднішній день розвиток зеленого туризму в Україні стає одним з пріоритетних 

напрямків у становленні галузі. Вчений О.Ю. Дмитрук відмічав, що існує суттєва потреба у 

людей відпочивати саме на природі. Це дозволяє не тільки змінити місце постійного 

проживання протягом нетривалого періоду часу, а і покращити своє психологічне самопочуття 

та зняти напруження на нервову систему, пов’язані, зокрема, з сучасним способом життя у 

суспільстві. Тому розвиток даного виду туризму є актуальним та перспективним для сучасного 

українського бізнесу. 

 Відмітимо, що вчений В.І. Букрович виділяв такі особливості екологічного туризму в 

Україні. По-перше, збільшення доходів селян, які будуть задіяні в цьому виді туризму (прийом 

туристів, транспортне обслуговування тощо). По-друге, вироблення екологічно чистої 

продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків. По-третє, ознайомлення туристів з 

національною культурою та особливостями місцевих звичаїв за допомогою розважальних 

заходів. 

 Херсонська область завдяки своєму географічному розташуванню та ресурсному 

потенціалу може активно розвивати зелений туризм. В програмі розвитку Херсонської області 

до 2020 року з цього приводу відмічається, що сьогодні тільки 19 % громадян здійснюють 

подорожі з метою відвідування туристичних об’єктів зеленого туризму. Перше місце, звісно, 

посідають курортні підприємства, які розташовані біля морського узбережжя. Відмітимо, що на 

сучасному етапі на території області існують такі підприємства, як База-садиба сільського 

зеленого туризму «Білі зорі» (Білозерський район, с. Новотягинка; берег Дніпра-Славутича, 

сосновий бір, унікальні Нижньодніпровські плавні, лікувальні озера, Олешківська пустеля), 

Гостинно-спортивно-розважальний комплекс « бур ївский  ут» (Голопристанский р-н., с. Стара 

 бу р ївка; розташований в дельті Дніпра недалеко від заповідної  інбу рнської коси на березі 

живописного заливу при вході в Дніпровський лиман), « елені Хутори Таврії» (8-км траси 

Олешки–Гола Пристань; єдиний в східній Європі комплекс, розташований на незайманій 

природі Таврійської лісостепової зони), База відпочинку «Славутич» (Голопристанський район, 

с. Більшовик; відпочинок на березі Чорного моря), База відпочинку «Славутич» (м. Таврійськ; 
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берег річки з яскравим краєвидом), База зеленого туризму «Чайка» (м. Гола Пристань; 

відпочинок на річці Дніпро), База зеленого туризму «Чумацька криниця» (м. Олешки, урочище 

"Ближній карабай"; розташована в лісі серед кримської сосни, близько Олешківська пустеля і 

заповідник «Буркути») та інші, які можуть забезпечити подальший сталий розвиток зеленого 

туризму в регіоні та бути прикладом для подальшого наслідування іншим підприємцям. 

 Таким чином, екологічний туризм Херсонської області знаходиться ще на стадії 

становлення, але, не зважаючи на різні адміністративні перешкоди, на стадії активного 

становлення. Переконані, що в області є гарні перспективи розвитку нових маршрутів, 

екскурсій та будь-яких форм діяльності різних видів підприємств з напрямку екологічного 

(зеленого) туризму. Це пов’язано зі значним потенціалом регіону. 

 


