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Постановка проблеми. На  сьогоднішній 
день  туристична  галузь  в  Україні  залишається 
перспективним,  в  плані  забезпечення  зайня-
тості,  відпочинку  населення,  розвитку  регіональ-
ної  соціальної  та  виробничої  інфраструктури, 
житлово-комунального  господарства,  м’якого 
впливу  на  довкілля,    бюджетних  надходжень, 
видом   діяльності. У перспективі ця  галузь може 
стати  важливим  джерелом  для  поповнення  як 
державного,  так  і  місцевих  бюджетів,  зростання 
зайнятості,  підвищення  рівня  життя  населення. 
Туризм повинен відігравати  таку ж бюджетоутво-
рюючу  роль, як сільське господарство та промис-
ловість. Повною мірою це відноситься до херсон-
ської області, ресурсний потенціал території якої 
характеризується значною рекреаційно-туристич-
ною складовою. Херсонщина є туристично прива-
бливим регіоном, який відвідують з кожним роком 
все більше туристів. Це актуалізує соціально-еко-
номічні дослідження галузі з метою забезпечення 
її  сталого  розвитку,  раціональної  організації  та 
структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасних умовах господарювання тим або іншим 
напрямам розвитку галузі туризму на Херсонщині 
приділяли  увагу  Я.В.  Василевська,  Ю.В.  Арбу-
зова, В.Д. Яковенко, Л.О. Мармуль, О.А. Сарапіна, 
Т.А.  Пінчук.  Так,  у  їх  публікаціях    розглядаються 
основні  механізми  реалізації  деяких  державних 
програм,  які  стосуються  функціонування  регіо-
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нального туризму та його регулювання. Визначені 
проблеми та перспективи розвитку галузі туризму 
в умовах сільських територій. В той же час дослід-
ники  практично  не  розглядають  останні  статис-
тичні  дані,  які  стосуються  обсягів,  напрямів  та 
інтенсивності  туристичних  потоків  в  Херсонській 
області. Між тим вони   є невід’ємною складовою 
туристичної діяльності, а їх показники – індикато-
рами ефективності  розвитку  галузі.  Тому на  сьо-
годні ця проблематика є актуальною та практично 
значимою з огляду на необхідність удосконалення 
їх регулювання та управління з метою підвищення 
соціально-економічної  ефективності  функціону-
вання галузі в цілому.

Постановка завдання. Метою  статті  є  вияв-
лення  та  здійснення  оцінки  обсягів  туристичної 
діяльності,  динаміки  та  напрямів  туристичних 
потоків  у  Херсонській  області  і  на  основі  цього 
обґрунтувати  перспективи  подальшого  розвитку 
туристичної галузі в регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
туристична галузь у Херсонській області, як і в Пів-
денному регіоні у цілому, традиційно належить до 
галузей господарської спеціалізації. Цьому сприяє 
значна кількість природних рекреаційно-туристич-
них ресурсів, об’єктів та атракцій. Вигідне еконо-
міко-географічне положення Херсонської області, 
особливо  вихід  до  Чорного  та  Азовського  морів, 
сприятливі  кліматичні  умови  та  наявність  двох 
біосферних заповідників (Асканія-Нова та Чорно-
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морський біосферний заповідник) національного й 
навіть світового рівня  з унікальною для сухосте-
пових ландшафтів флорою  і фауною, які внесені 
до  списку  ЮНЕСКО,  Азово-сивашського  ланд-
шафтного заповідника, більше двох десятків мис-
ливських  заказників  регіонального  та  місцевого 
значення,  історичних  та  архітектурних  пам’яток 
сприяють  формуванню  та  всебічному  розвитку 
туристичної діяльності. 

Проте впродовж останніх десятиріч він  харак-
теризується  певною  нестабільністю  основних 
фінансово-економічних  показників  [1,  с.  275].  Це 
пов’язано  з  процесами  роздержавлення  та  при-
ватизації  майна,  стрімким  розвитком малого  під-
приємництва  у  галузі,  загальною  соціально-еко-
номічною ситуацією у країні та регіоні, змінами в 
структурі платоспроможного попиту та споживання 
населення.  В  останні  два  роки  спостерігається 
нарощування обсягів надання туристичних послуг 
за  рахунок  розширення  внутрішнього  туризму 
через  переорієнтацію  туристичних  потоків  пере-
важно з кримського та приазовського напрямів. 

Вказана  тенденція  при  умові  її  збере-
ження    матиме  значні  позитивні  наслідки  для 
економіки  регіону  в  цілому.  Вона  сприяє  розви-
тку інших галузей, диверсифікації видів діяльності 
місцевого населення, збільшенню його добробуту, 
зростанню регіонального бюджету. Тому, з метою 
забезпечення  конкурентоспроможності  галузі  на 
перспективу, доцільно виявити ризики та виклики, 
які супроводжують туристичну діяльність на Хер-
сонщині.  В  той  же  час  Херсонщина  має  слабкі 
сторони  та  ризики,    іншими  словами,  проблеми 
та перешкоди у досягненні ефективного розвитку 
галузі  туризму.  Йдеться  про  відсутність  у  керую-
чого апарату міжсекторального досвіду управління 
та регулювання, недостатня кількість професійних 
кадрів у сфері організації туризму. 

Також слід вказати на невідповідність стандар-
там  проживання  та  відпочинку,  негативний  стан 
туристичних  об’єктів,  відсутність  працюючого  на 
внутрішні  маршрути  аеропорту,  недостатня  кіль-
кість  міжміських  потягів,  особливо  швидкісних. 
Негативно  впливає  на  обсяги  туристичної  діяль-
ності  недосконалий  стан  шляхів  автомобільного 
сполучення;  пішохідних  та  велосипедних  дорі-
жок;    паркових  зон,  місць  масового  відпочинку 
людей. Нарешті, вимагає посилення маркетингова 
діяльність,  часткова  або  не  ефективна  реклама 
туристичної  привабливості  регіону,  недостатня 
поінформованість про неї споживачів.

В.Я. Василевська та інші автори цілком слушно 
стверджують,  що  також  проблемою  в  туристич-
ній  галузі  Херсонщини  залишається  тривалість 
сезону відпочинку, термін якого сягає трохи більше 
двох місяців – липня-серпня [2, с. 84]. В результаті 
галузь  працює  протягом  літнього  сезону  менше 
ніж  на  50%.  При  цьому,  незважаючи  навіть  на 

сприятливі  погодно-кліматичні  можливості,  тра-
вень-червень  та  вересень  залишаються  не  заді-
яними. Таким чином, це створює певні ризики та 
проблеми  окупності  інвестицій  у  розвитку  регіо-
нального  туризму. Вони  повинні  вирішуватися  як 
на  загальнодержавному рівні,  так  і  на місцевому 
всіма можливими засобами.

Херсонська  обласна  державна  адміністрація 
затвердила нову «Стратегію розвитку Херсонської 
області до 2020 р.» [3]. В цьому документі досить 
системно виявлені слабкі сторони функціонування 
та розвитку туристичної галузі. Вказано, зокрема, 
що  не  сформована  територіальна  організація 
туристично-рекреаційного  комплексу  області, 
чітко  не  визначене  функціональне  зонування  та 
спеціалізація територій, перспективних для розви-
тку туризму та рекреації. Також відсутня система 
комплексного просування  туристичного продукту, 
інформаційна  мережа  для  туристів  та  системне 
управління ними. 

У  Програмі  відзначено  низький  рівень  само-
організації  бізнесу  в  галузі  для  покращення  інф-
раструктури, низьку активність по залученню вну-
трішніх та зовнішніх  інвестицій у сферу туризму і 
курортів. Йдеться й про короткостроковість сезон-
ного функціонування  об’єктів  туристично-рекреа-
ційного комплексу; використання наявного ресурс-
ного потенціалу рекреації  і  туризму максимум на 
50-60%. Виявлено недостатній рівень  забезпече-
ності  туристично-рекреаційного  комплексу  висо-
кокваліфікованими фахівцями  сфери  гостинності 
[4,  с.  167].  Як  мала  оцінена  різноманітність  про-
понованого туроператорами і турагентами області 
туристичного продукту та послуг.

В  цьому  ж  документі  також  відмічається,  що 
зростає інтерес громадян України та іноземців до 
рекреаційного, екологічного та сільського туризму 
на теренах області. Все це дає змогу, в перспек-
тиві, збільшити кількість робочих місць, поліпшити 
інфраструктуру регіону та сприяти розвитку турис-
тичної  галузі  взагалі.  Таким чином,  виділені  про-
блеми повністю співпадають з висновками місце-
вої  обласної  влади.  При  цьому  в  новій  програмі 
обґрунтовані  основні  шляхи  вирішення  цих  про-
блем,  які  потребують  уточнення  на  рівні  джерел 
реалізації та центрів відповідальності за неї.

Необхідно  зазначити,  що  конкурентною  пере-
вагою  Херсонщини  у  галузі  туризму  є  не  тільки 
приморські,  але  й  придніпровські  території-дес-
тинації.  Саме  завдяки  їх  мальовничим  та  різно-
манітним  природним  ландшафтам-атракціям,  в 
регіоні представлені суб’єкти сільського зеленого 
туризму. Йдеться про такі з них, як відпочинково-
розважальний  комплекс  «Зелені  хутори  Таврії», 
комплекс  сімейного  відпочинку  «Кардашинські 
гайки»,  спортивно-готельно-розважальний  комп-
лекс  «Збур’ївський  кут»,  туристичні  агросадиби 
«Чайка»,  «Любашин  хуторок»,  база  сільського 
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зеленого  туризму  «Чумацька  криниця»  та  інші 
туристично-рекреаційні об’єкти. Вони пропонують 
своїм  відвідувачам  унікальний  та  неповторний 
інтер’єр, спеціальні послуги та різні форми органі-
зації відпочинку [5]. Отже, розвиток цього напряму 
може  стати  однією  з  унікальних  особливостей 
галузі, приваблювати  своєю специфікою та коло-
ритом.

В  сучасних  умовах  кількість  відвідувачів-
туристів  Південного  регіону  загалом  і  Херсон-
щини  зокрема  збільшується  (табл.  1).  Основним 
показником цього твердження є кількість ночівель 
туристів в різних туристичних закладах та підпри-
ємствах  розміщення, а також їх динаміка. В то й 
же час здійснено аналіз обсягів туристичної діяль-
ності у районах спеціалізації.

Таким чином, в 2015 р. туристи віддавали пере-
вагу  саме  підприємствам  розміщення,  які  були 
юридичними  особами.  Статистичні  дані  підтвер-
джують  цей факт.  У  наступному  2016  р.  спосте-
рігається подібна  тенденція  у відвідуванні  турис-
тичних підприємств відпочивальниками, як з інших 
регіонів України, так і з-за кордону.

Так,  наприклад,  у  2016  р.  було  зафіксовано 
приблизно на 481094 ночівель більше, ніж у попе-
редньому  році.  Така  ж  тенденція  відмічається  в 
найбільш відвідуваних туристичних районах Хер-
сонської області (табл. 2).

Як підтверджують дані табл. 2, найбільші обсяги 
туристичної  діяльності  за  кількістю  відвідувань 
зосереджують  приморські  туристичні  регіони  – 
Генічеський  та  Скадовський.  У  спеціалізованому 

Голопристанському районі відвідувачів обліковано 
у 1,5-2,0 разів менше, отже, є значні ресурси для 
їх  збільшення.  На  порядок  менше  туристів  при-
ймають  міста  Херсон  та  Н.Каховка,  хоча  мають 
унікальні і туристичні ресурси, і місця розміщення 
для збільшення туристичної галузі. 

Причина незадовільного становища цього кри-
ється,  насамперед,  у  слабкому  менеджменті  та 
маркетингу туристичної діяльності. Вона потребує 
кардинального ребрендингу. Але той факт, що вже 
зараз кількість туристів у туристичний сезон у 1,5-
2,0 разів перевищує населення області,  свідчить 
про значний потенціал росту галузі. Продовження 
курортно-туристичного  сезону  дозволить  збіль-
шити цю цифру принаймні вдвічі [8, с. 67]. Викорис-
тання ж  існуючих житлових  резервів  розміщення 
людей  зможе  перетворити  Херсонську  область 
на  найбільший  туристичний  регіон  приморської 
спеціалізації  у  країні. Йдеться  про  активне  залу-
чення до туристичної діяльності на рівні сільського 
зеленого  та  прирічкового  й  приморського  відпо-
чинково-оздоровчого  туризму підприємств  і  орга-
нізацій Білозерського, Каланчацького, Новотроїць-
кого, Цюрупинського, Чаплинського районів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Визначено, що розвиток галузі туризму на Херсон-
щині набув значних масштабів за кількістю турис-
тів,  але  має  значні  резерви  для  їх  збільшення. 
Вони стосуються, насамперед, поліпшення якості 
обслуговування,  удосконалення  туристичного 
продукту,  атракцій.  Вагому  роль  має  відігравати 
удосконалення  маркетингових  стратегій  розви-

Таблиця 1
Динаміка відвідування туристами колективних засобів розміщення  

в Херсонській області у 2015-2016 рр.

Місця розміщення Юридичні особи Фізичні особи Всього
2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Кількість ночівель в засобах розміщення 1206367 1351428 146245 241731 1352612 1593159
2. Кількість ночівель у готельних підприємствах 
(готелі, мотелі, гуртожитки тощо) 51436 59549 72005 89498 123441 149047

3. Кількість ночівель у спеціалізованих засобах роз-
міщення (санаторії, бази відпочинку, пансіонати) 1154931 1291879 74240 152233 1229171 1444112

Джерело: [6; 7]

Таблиця 2
Тривалість перебування приїжджих туристів у районах спеціалізації туристичної галузі 

Херсонської області, 2015-2016 рр. 

Райони туристичної спеціалізації
Юридичні особи 

(кількість ночівель)
Фізичні особи 

(кількість ночівель) Всього

2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Херсонська міська рада 77657 87726 9096 8218 86753 95944
2. Генічеський район 381179 445521 29688 66315 410867 511836
3. Голопристанський район 179265 214863 57825 99650 237090 314513
4. Скадовський район 447530 470102 34907 47602 482437 517704
5. Новокаховська міська рада 41720 50432 350 449 42070 50881

Джерело: [6; 7]
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тку,  впровадження  системного  моніторингу  та 
управління  туристичною  діяльністю  на  засадах 
ребрендингу підприємств та напрямів туристичної 
діяльності; удосконалення  інформаційного забез-
печення,  реклами;  застосування  продажів  турис-
тичного продукту через мережу Інтернет.
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