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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ХЕРСОНЩИНИ 

 

Роль рекреаційних ресурсів в розвитку туризму та закладів сфери послуг 

важко переоцінити. Поняття “рекреаційні ресурси” досить широке і включає в 

себе елементи природи, соціально-економічні складові і культурні цінності, які 

задовольняють туристичні потреби споживачів [1]. 

Рекреаційну привабливість певного регіону забезпечують різні чинники та 

фактори, одним з найважливіших з яких досі залишається природний потенціал 

території [2]. Саме він сприяє широкому напливу туристів до певного регіону 

та, як наслідок, розвитку суміжних галузей економіки. В таких умовах 

актуальним постає завдання збереження та відновлення природного потенціалу 

територій. 

Херсонщина здавна відома своїми мальовничими просторами та 

незабутніми пейзажами. Використання рекреаційного потенціалу цього регіону 

на достатньому рівні значно покращило б економічне становище регіону [3]. 

Однак, в сьогоднішніх реаліях розвитку туризму та сфери послуг важко 

однозначно стверджувати про достатній рівень забезпечення рекреаційними 

ресурсами. Це спричинено рядом факторів до основних з яких варто віднести: 

– відсутність дієвої регіональної та державної політики в туризмі та сфері 

послуг; 

– недостатність фінансування; 

– відсутність обґрунтованого підходу до якісного використання 

рекреаційних ресурсів; 

– застарілість ідейного підходу в сфері туристичних послуг; 

– недостатня обґрунтованість можливостей використання наявних 

природних ресурсів та шляхи їх збереження та покращення. 

В таких умовах існує складність в забезпеченні необхідного наповнення 



туристами херсонської області. Нажаль і досі відсутня регіональна програма 

розвитку туризму та рекреаційних ресурсів, що значно погіршує економічну 

привабливість регіону. 

Для забезпечення розвитку туризму як складової сфери послуг необхідна, в 

першу чергу, дієва регіональна програма розвитку даної галузі. Вона 

забезпечить перспективне планування та розвиток всього природного 

потенціалу області з широким використанням рекреаційних ресурсів. Це 

дозволить створити нові туристичні маршрути, забезпечити їх необхідною 

інформаційною складовою, створити нові місця відпочинку та в цілому 

підвищити привабливість Херсонщини не тільки в економічному аспекті, а й як 

центру туризму та культурного розвитку. 

Такий підхід до створення туристичної індустрії регіону сприятиме 

різкому зростанню туристичного бізнесу, що забезпечить розвиток суміжних 

галузей економіки та промисловості. 

Ще однією важливою складовою розвитку туристичного бізнесу є 

використання інтелектуального потенціалу. Інформаційна забезпеченість та 

обґрунтованість регіональної програми розвитку туризму сприятиме значному 

покращенню та підвищенню ефективності її роботи. 

Варто зауважити, що без достатньої державної підтримки та широкого 

залучення туристичного бізнесу можливість якісного розвитку даної сфери та 

рекреаційних ресурсів не буде забезпечуватись на достатньому рівні. 

 Отже, якісне використання рекреаційних ресурсів Херсонщини для 

розвитку туристичного бізнесу і сфери послуг можливо забезпечити лише з 

впровадженням дієвої регіональної програми розвитку туризму. 
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