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комплекси територій потрібно впроваджувати наступні природоохоронні 

заходи: 

- збереження ландшафтного різноманіття в процесі туристичного 

природокористування; 

- розповсюдження профілактичних природоохоронних заходів; 

- оптимізація взаємодії людини з природою; 

- раціональне використання пейзажної різноманітності природних 

ландшафтних комплексів, що передбачає рівномірне територіальне 

розподілення рекреантів та туристів. 
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СУЧАСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Впровадження ринкового механізму господарювання, кардинальні 

економічні реформи, посилення соціальних аспектів господарської діяльності, 

структурні перетворення та зміни у суспільно-географічному комплексі, 

підвищення ролі регіонів у вдосконаленні його територіальної організації 

потребують розробки та наукового обґрунтування практично усіх напрямів 

соціально-економічної діяльності та суспільного розвитку держави. Серед них 

важливе значення має суспільно-географічна оцінка потенціалу рекреаційних 
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ресурсів України та її адміністративних областей, про що переконливо свідчать 

тенденції світового та вітчизняного розвитку. 

Метою нашого дослідження є надання сучасної оцінки територіальної 

структури рекреаційного комплексу Херсонської області. 

Територіальна структура ТРК адміністративної області є, по-суті, 

територіальною «проекцією» функціонально-компонентної структури , що 

визначається сукупністю просторових відносин між її елементами, якіпоєднані 

та взаємозумовлені. 

Згідно зі статистичними даними[1], найбільша кількість рекреаційних 

закладів зосереджена у Скадовську та Скадовському районі (34,9%), а також у  

Генічеську та Генічеському районі (30,2%),у Голопристанському -  12,3% їх 

загальної кількості, 7,5% рекреаційних закладів зосереджено у м. Херсоні, 5,7 

% - у Каховському районі, 3,8 % - у Цюрупинському районі, 2,8% - у 

Бериславському та Каланчацькому районах. Лише один рекреаційний заклад 

знаходиться у Нововоронцовському районі (0,9 % від загальної кількості). 

Таким чином, за локалізацією рекреаційних закладів, виділяється три 

внутрішньообласні регіони – Генічеський, Скадовський, Голопристанський,далі 

йдуть ще два регіони із середнім рівнем концентрації рекреаційних закладів – 

м. Херсон та Каховський район. Найменший рівень розміщення рекреаційних 

закладів характерний для Бориславського, Каланчацького та Цюрупинського 

районів. В інших  адміністративних районах Херсонщини значні рекреаційні 

заклади стаціонарного типу практично відсутні, за винятком заміських 

шкільних таборів відпочинку для дітей та підлітків. 

В області виділяються Садовський та Генічеський рекреаційні вузли; 

Херсонський та Залізнопортовський рекреаційні центри; Цюрупинський, 

Хорлівський, Бориславський, Каховський рекреаційні пункти,всі вони 

спеціалізуються на оздоровленні та літньому відпочинку населення в умовах 

морської акваторії та степових приаквальних ландшафтів. Найбільш активні 
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лікувальні функції здійснюють Херсонський та Голопристанський рекреаційні 

центри.  

Враховуючи спільну територіальну спеціалізацію на оздоровленні та 

відпочинку рекреантів, подібну структуру експлуатованих рекреаційних 

ресурсів, компактне розміщення у межах причорноморської смуги, ми 

виділяємо інтегровану територіальну рекреаційну структуру – Скадовсько-

Голопристанську рекреаційну зону, опорним каркасом якої є: Скадовський 

рекреаційний вузол, Лазурненський та Залізнопортовський рекреаційні центри, 

рекреаційні пункти в селищах Красне і Більшовик. 

Азовську курортну зону формують міська та приміська територія 

Генічеська, а також Арабатської стрілки з Генічеським рекреаційним вузлом та 

рекреаційними центрами Генгірка і Щасливцеве. 

Рекреаційний кущ утворює трикутник міст: Берислав-Н.Каховка-Каховка 

(рекреаційні центри на Дніпрі), а також навколишні рекреаційні пункти – 

селища Дніпряни, Козацьке, с. Червоний Маяк, Тягинка,які задовольняють 

рекреаційні потреби переважно місцевих жителів, а їх потужність є на порядок 

меншою, ніж у попередньо названих територіальних рекреаційних утвореннях. 

Зазначимо, що найбільшу кількість рекреантів, рекреаційних послуг, 

обсягів основних рекреаційних фондів, чисельність кадрів зосереджують 

Скадовсько-Голопристанська та Азовська рекреаційні (курортні) зони (80-85%), 

як найбільш значні ареальні елементи територіальної структури ТРК області. 

Вони практично не пов’язані між собою як у просторовому, так і в 

організаційному, щодо розвитку рекреаційного процесу, відношенні. Все це  

негативно відбивається на їх експлуатації та не дозволяє використовувати 

наявні резерви, гнучко реагувати на зміни у задоволенні попиту на ринку 

рекреаційних послуг. 

Другим за значенням елементом територіальної рекреаційної структури 

ТРК є Херсонський рекреаційний вузол, який виділяється не тільки функціями 

пізнавальної рекреації, туризму, екскурсій, відпочинку та оздоровлення, але й 
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функціями організації та управління туристичною діяльністю. Саме в цьому 

вузлі  зосереджені організації та органи управління рекреації, які регулюють 

місцеві, внутрішньообласні, міжобласні та міжнародні потоки рекреантів. 

Біосферний заповідник Асканія Нова, як рекреаційний об’єкт 

загальнодержавного значення,є вагомим туристичним центром, але його 

віддаленість від м. Херсону не дозволяє рекреаційну діяльність зробити більш 

інтенсивною. 

Місцеве значення, як рекреаційний територіальний об’єкт, має 

Бериславсько-Каховський рекреаційний кущ, рекреаційні функції якого 

обмежуються оздоровленням та відпочинком переважно місцевих жителів. 

Окремої уваги заслуговує дитяча рекреація. Дитячі табори, літні табори, 

дитячі оздоровчі заклади є в усіх адміністративних районах області. Найбільша 

їх кількістьзосереджена, відповідно до територіальної структури рекреаційно-

ресурсного потенціалу території, у Скадовському (11,1% загальної кількості), 

Генічеському (10,7%), Голопристанському (9,14%) районах.Другу групу 

складають райони з великою кількістю закладів дитячої рекреації на рівні 5,7–

8,0% від загальної кількості,це: Бериславський, Білозерський, 

Великоолександрівський, Іванівський, Каховський, Чаплинський райони. В 

інших адміністративних районах області кількість дитячих рекреаційних 

закладів коливається в межах 3-4% [1].Виняток становить Цюрупинський 

район, де функціонує лише 4 рекреаційні дитячі заклади,що  пояснюється його 

безпосередньою близькістю до обласного центру та районів традиційної 

рекреаційної спеціалізації. 

До важливих ареальних елементів територіальної структури ТРК 

належать також дачні селища і дачні поселення:в долині Дніпра у 

Бериславському та Каховському районах; у дельті Дніпра у Білозерському, 

Цюрупинському та Голопристанському районах; навколо численних озер у 

Голопристанському районі; в долині нижньої течії Інгульця у Білозерському 

районі; у приморських смугах Скадовського та Голопристанського районів; 
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вздовж автомобільних шляхів Херсон-Скадовськ та Херсон-Каховка в радіусі 

30–40 км від Херсону. Саме названі регіони найбільш освоєні дачниками, в них 

і спостерігаються найбільші транспортні потоки рекреантів-дачників. 

До важливих лінійних елементів територіальної структури належать 

туристичні маршрути та маршрути з найбільшими потоками рекреантів, які 

йдуть з одного населеного пункту в інший з метою відпочинку без отримання 

додаткових значних туристичних маршрутів (водний по Дніпру; шляхами 

трудової, та бойової слави (Херсон-Каховка);Херсон-Асканія Нова, Херсон - 

Одеса) [2].Найбільш значимим з них є Херсон-Асканія Нова. Водний маршрут 

по Дніпру практично  втратив свої позиції. 

З галузевою та територіальною структурою ТРК адміністративної області 

тісно пов’язана його організаційно-управлінська структура й територіальна 

організація.Не зважаючи на складність та розрізненість, можна виділити 3 

найважливіші блоки: туризм та екскурсії; лікувально-оздоровча рекреація 

(підпорядкована органам охорони здоров’я); будинки відпочинку та курорти ( 

підпорядковані відомствам та організаціям). 

Для Херсонської області, як і для інших спеціалізованих на рекреаційній 

діяльності регіонів, досить значною є присутність закладів відпочинку, органи 

управління або власники яких знаходяться в інших адміністративних областях. 

Це об’єктивно ускладнює процес організації рекреаційної діяльності в таких 

закладах,крім того, Херсонщина недоодержує значних коштів у свій бюджет від 

вартості курортних путівок, податків та зборів [1].  

Таким чином, для впорядкування організації рекреаційного процесу і 

вдосконалення його територіальної організації та структури, велике значення 

має вдосконалення системи управління ТРК, ліквідація відомчої 

неузгодженості в його управлінні. Ми вважаємо, що цей напрям роботи є одним 

з найважливіших у раціоналізації рекреаційного природокористування. 

Територіально-рекреаційний комплекс Херсонської області 

спеціалізується на: оздоровленні і відпочинку населення в приморсько-
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рекреаційних зонах; дитячій рекреації; дачному відпочинку. Разом з тим, 

питома вага туристів та екскурсантів у структурі всіх відпочиваючих досягає 

лише 2,4%[2]. Це свідчить про недостатнє використання потенціалу, 

насамперед, культурно-історичних та архітектурних ресурсів, пам’яток 

природи. 

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу області полягають у 

залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює на 

потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії 

відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної 

сфери у зростанні національного доходу країни  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 

Розвиток молодіжного туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, 

оскільки саме цей вид туризму має патріотично- виховне значення, дає змогу в 

юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й реалізувати 

конституційне право кожної дитини на відпочинок. Процес розвитку 
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