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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 
Сфера послуг нині розвивається швидкими темпами про що, свідчить 

постійне збільшення її частки у структурі ВВП провідних світових країн, 
туристична індустрія об’єднує головні елементи сфери послуг, які 
спрямовані на максимально можливе задоволення потреб людини на 
основі визначення найбільш привабливого туристичного продукту. Туризм 
є одним із елементів зростання економіки України, зараз внесок сфери 
туризму у ВВП нашої країни складає лише 2,2 %, хоча Україна поступово 
приваблює все більше туристів, за статистичними даними в 2013 році 
країну відвідали понад 26 мільйонів гостей, це майже на 1,5 мільйона 
більше, ніж у попередньому році [1]. 

Для формування високого рівня туристичного потенціалу важливе 
значення має туристична привабливість території яка формується 
передусім за наявності природних або історико-культурних туристичних 
ресурсів, не менш важливим аспектом є формування окремих туристичних 
територій, центрів та регіонів. Перспектива розвитку туристичного 
потенціалу країни та Південного регіону зокрема, зумовлена наявністю 
значної кількості туристичних ресурсів, цьому також сприяє підтримка 
державних та місцевих органів влади, вчених та спеціалістів щодо проблем 
розвитку туризму, як високорентабельної галузі економіки та важливого 
засобу культурного розвитку громадян і міжкультурного обміну. Основу 
розвитку туристичного потенціалу Південного регіону забезпечують 
декілька складових, серед них: туристичні, історико-культурні, інформа-
ційні ресурси не менш важливим є розвиток туристичної інфраструктури 
регіону. Південна Україна користується популярністю серед туристів 
завдяки м’якому теплому клімату областей та безпосередньому доступу до 
Чорного та Азовського морів, Південний регіон займає площу близько 
140 тис. км2, що становить 23 % від загальної площі країни, цей факт 
зумовлює значну концентрацію не тільки туристичних ресурсів України, а 
й значну частину туристичної індустрії представленої засобами розміщен-
ня, відпочинку та оздоровлення, які ефективно функціонують саме у літній 
сезон. 

У структурі розподілу туристичного потоку провідну роль відіграє 
територія Південної України про, що свідчать високі показники 
туристичної привабливості регіону, територія включає Миколаївську, 
Херсонську, Одеську, Запорізьку області та Автономну Республіку Крим, 
кожна адміністративно-територіальна одиниця має значний туристичний 
потенціал розвиток якого проводиться як на місцевому, так і на 
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державному рівнях, зокрема Державне агентство України з туризму та 
курортів проводить розробку Державної цільової програми розвитку 
туризму та курортів до 2022 року. Важливими складовими майбутньої 
програми розвитку туризму є визначення туристичної спеціалізації 
регіонів. Особливу роль в розвиткові туристичної привабливості території 
Південної України відіграє правова підтримка місцевих органів державної 
влади так, обласні державні адміністрації Одеси, Херсону, Миколаєва, 
Запоріжжя ухвалили проекти Програми розвитку туризму в регіонах в 
період з 2013 по 2015 роки, які передбачають правову та інвестиційну 
підтримку туристичної індустрії регіонів, а Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим схвалила проект Програми розвитку та реформування 
туристичної індустрії та рекреаційного комплексу АРК на 2014–2016 роки. 

Враховуючи високу туристичну привабливість Південної України 
варто відзначити, що дана територія має значні можливості щодо розвитку 
туристичного потенціалу, основним фактором підвищення якого варто 
назвати подальшу участь держави, щодо здійснення підтримки у галузі 
правової та інвестиційної політики підприємств туристичної індустрії. 
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