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В організації відпочинку особлива роль належить водним об’єктам. 

Можливість займатися різноманітними видами спорту, мікрокліматичний 

комфорт, естетична дія берегових мальовничих ландшафтів – усе це, діючи в 

комплексі, сприяє тому, що водойми цілком можна вважати природними 

оздоровницями.  

Для правильної оцінки ситуацій, що виникли в районах масового 

рекреаційного водокористування, розробки й обґрунтування рішень з його 

оптимізації дуже важливо врахувати, що водні рекреації – поняття 

неоднозначне [2].  

Оцінка природних ресурсів та навколишнього середовища має вирішальне 

значення для сталого розвитку територій. Водночас, вона являє собою один з 

найважливіших напрямів наукових досліджень. Регіони, де використання 

природних ресурсів є одним із пріоритетних для економічного розвитку, мають 

особливе значення. Одним з таких регіонів виступає Херсонська область, 

територія якої має значну за довжиною берегову смугу, за таких умов берегова 

зона області є одним з найважливіших об’єктів навколишнього середовища та 

базою для розвитку інфраструктурних елементів рекреаційного характеру. 

Підвищення атрактивності території зумовить збільшення потоку 

рекреантів, що стане одним з основних шляхів поповнення місцевого бюджету 

та розвитку економіки регіону. Для цього необхідно визначити правильний 

вектор руху для вдалого використання рекреаційного потенціалу території, що 
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само собою вимагає проведення комплексної оцінки прибережної зони, 

кадастрової оцінки.  

Для проведення таких досліджень слід проаналізувати сучасний стан і 

визначити базову оцінку атрактивності та придатність для рекреаційного 

використання Херсонщини, та територій узбережжя Чорного та Азовського 

морів в межах Херсонської області зокрема. 

Аналізуючи статистичні дані щодо економічної діяльності в сфері туризму 

області за період з 2010-2011 років до 2016 року, можна спостерігати певні 

тенденції до поступової стабілізації та поступового підвищення кількісних 

показників у галузі рекреації регіону. 

Отже, проведений аналіз таких показників як «Кількість баз відпочинку та 

місць в них», «Кількість дітей які перебували в закладах відпочинку, які 

працювали влітку», «Кількість закладів розміщення» (з них окремо заклади 

розміщення, що є юридичними особами та ФОП), «Кількість місць в закладах 

розміщення», «Кількість осіб, розміщених у закладах розміщення» свідчить, що 

кількість дітей, що відпочивали в закладах оздоровлення за період з 2010 до 

2016 року змінювалась в позитивному напрямку до 2013 року та досягла 

мінімуму у 2015 році (Рис.1) . Наразі спостерігається поступове підвищення 

показників. 

 

Рис.1 Показники кількості дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які 

працювали влітку [1] 



 

Стосовно санаторно-курортних та оздоровчих закладів, то показники 

кількості будинків і пансіонатів відпочинку зменшуються з 2010 до 2012 року 

від 50 до 36 відповідно, а у 2015 році досягли мінімуму (26), кількість місць 

також зазнала суттєвого зменшення у порівнянні з 2010 роком (від 10,8 тис. до 

5,8 тис. у 2016 році). Кількість баз відпочинку та інших закладів досягла свого 

максимуму у 2013 році (190) та мінімуму у 2016 році (104). 

Дещо схожа динаміка спостерігається і у статистичних даних з кількості 

колективних засобів розміщення. Максимальні показники кількості закладів та 

місць у них припадають на 2013 рік, але кількість осіб, розміщених у КЗР 

досягла максимуму у 2012 році та поступово зменшується [1]. 

Наразі актуальним і доцільним є дослідження цього регіону в плані 

рекреаційної привабливості для виявлення прогалин в інфраструктурному 

забезпеченні, дослідження екологічного стану з метою залучення інвесторів та 

державного фінансування, що дозволить визначити основні напрями роботи з 

підвищення ступеня атрактивності регіону [3]. 

Аналіз статистичних даних дозволяє зробити певні висновки щодо 

зниження темпів розвитку рекреації в регіоні, а, як наслідок, відхід потенційних 

рекреантів до закордонних курортів, які не поступаються за якістю послуг, та 

навіть випереджають вітчизняні заклади відпочинку за показниками 

«ціна/якість». Не менш важливим фактором зменшення кількості рекреантів є 

також зниження рівня економіки та рівня фінансового забезпечення населення, 

що відображається на показниках рівня життя. 
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