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ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

The general description of tourist and recreational resources of Kherson region is offered. The physical-geographical 

characteristics of the region are carried out, the priority of tourism development for the national economy is shown at the 

legislative and conceptual levels, and the main tourist and recreational zones of the territory are characterized. 

 

Туризм як однин з галузей пріоритетного розвитку багатьох регіонів України зумовлює необхідність всебічного 

вивчення ресурсної бази, можливостей широкого використання територій для туристсько-рекреаційної діяльності, 

адже ця діяльність належить до видів суспільної практики із яскраво вираженою ресурсною орієнтацією. Морські 

узбережжя із комфортним кліматом, мальовничі ландшафти, лікувальні природні ресурси, пам’ятки історії та культури 

стали тим підґрунтям, на якому здавна базується відпочинок людини і сформувалась потужна сфера послуг – індустрія 

туризму. 

Відомо, що туризм наша держава декларує як пріоритетний розвиток національної економіки на законодавчому і 

концептуальному рівнях, це впливає і на розвиток окремих регіонів ,в тому числі і Херсонської області, яка завдяки 

своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу визначається активним розвитком туризму та 

рекреації [1]. 

Завдяки своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу Херсонська область визначається 

значним розвитком туризму та рекреації. Як відомо, область знаходиться в межах Причорноморської низовини, на всій 

її території переважають степові ландшафти, помірно-континентальний посушливий клімат. Область розташована в 

степовій зоні, в нижній течії р. Дніпра. Південні райони Херсонської області омивають води Чорного та Азовського 

морів, берегова лінія розчленована, тут є значна кількість заток і кіс-островів. На території області багато річок, у тому 

числі р. Дніпро (плавнева зона якого з великими просторами болотистих островів, рясно порізаних складною мережею 

рукавів, проток, єриків і озер) та р. Інгулець (найзвивистіша річка рівнинній частині Європи). У межах області 

розташована значна кількість озер різного походження, є солоні і грязьові; також є джерела мінеральних і 

геотермальних вод. Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області представлені 

об’єктами загальнодержавного значення (2 біосферних заповідника, 1 національний природний парк, 1 

дендрологічний парк та 7 різноманітних заказників) та місцевого значення (в тому числі: заказники, пам’ятки природи, 

пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища). В цілому, об’єкти природно-заповідного фонду 

Херсонщини займають 15,9% від площі усієї території області (4520,3 км
2
 із 28461 км

2
), із них 3998,6 км

2
 – 

загальнодержавного значення, що в загальнонаціональному масштабі складає 14,5% (територія загальнодержавного 

природно-заповідного фонду України складає 28 тис. км
2
).  

Розподіл закладів санаторно-курортного господарства за районами Херсонської області підтверджує той факт, що 

основою їх розміщення є природно-ресурсний потенціал, зокрема їх найбільша кількість сконцентрована у 

приморських районах (Геніченський, Голопристанський, Скадовський, Каланчатський райони) та в тих, які 

розташовані вздовж річок та Каховського водосховища (Цюрупинський, Каховський, Нововоронцовський райони). 

Тож, низка інфраструктурних туристсько-рекреаційних ресурсів сформувалась багато десятиліть тому, трансформуюся 

постійно [2]. 

Херсонська область – край фруктових садів, рибного добробуту, численних заповідників дикої природи і сотні 

здравниць, які розташовані на узбережжі Чорного моря. Залізний Порт, Скадовськ, Лазурне – це курорти Херсонської 

області. які відомі далеко за межами області. За своїми природними і кліматичними умовами курорти Херсонської 

області належать до унікальних куточків світу.  

Залізний Порт – курортне селище, розташоване на березі Чорного моря в Херсонській області. Тепле море, 

прекрасні піщано-черепашкові пляжі, цілюща грязь солоних озер і велика кількість фруктів робить курорт Залізний 

Порт унікальним для відпочинку. На сьогоднішній день величезна кількість пансіонатів, дитячих таборів та баз 

відпочинку надають комфортабельні умови перебування. Уздовж набережної Залізного порту незчисленна низка кафе, 

де можна поїсти справжнього узбецького плову, приготованого прямо у величезному чані на живому вогні, всілякі 

страви кавказької, турецької, і звичайно ж, української кухні. Чорне море, величезні паркові зони, цілюще повітря, 

кілометри широких піщаних пляжів і чиста морська вода - все це пропонує курортне селище Залізний порт [3]. 

Курорт Херсонської області Скадовськ - місто районного значення. На території курорту розташовано сотня 

оздоровчих установи в тому числі і для відпочинку дітей. Щорічно у Скадовську відпочиває близько ста тисяч чоловік. 

У пансіонатах і санаторіях Скадовська використовують кліматолікування сонцем, морською водою, піском, 

мінеральною водою і цілющими грязями. А також великий достаток завжди свіжих фруктів і овочів роблять 

відпочинок в Херсонській області на Чорному морі комфортним і приємним. 

Визначено, що з найбільшою схожістю спеціалізації можна визначити п’ять груп адміністративних одиниць 

Херсонської області. Ряд районів не спеціалізуються на туристсько-рекреаційній діяльності. Генічеський та 

Скадовський райони мають найбільш розвинене санаторне-курортне господарство, значну кількість закладів, 

сприятливий імідж та значну кількість відпочиваючих. Голопристанський та Каховський райони мають найбільшу 

частку дитячих закладів для відпочинку та оздоровлення. Виділяються також Білозерський та Цюрупинський райони, 

які територіально знаходяться близько до обласного центру, лежать на річці Дніпро, що і сприяло розвитку тут 

рекреації та туризму. В окрему групу виділяються м. Херсон та м. Нова Каховка, які мають найпотужнішу соціально-



економічну та інфраструктурну складову для розвитку рекреації і туризму [4]. 

Отже, в Херсонській області прослідковуються місця, де є значні резерви для розширення рекреаційної діяльності. 

При цьому необхідно враховувати і екологічні чинники рекреаційного природокористування, які можуть докорінно 

змінювати уявлення про наявний рекреаційний потенціал. 
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