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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку пріоритетних галузей економіки» курортно-

рекреаційну сферу і туризм в Україні було внесено до переліку 

пріоритетних галузей економіки, в яких стимулюється інвестиційна 

діяльність з метою створення нових робочих місць. [2] 

Миколаївська область є привабливим для розвитку туризму та 

інвестування регіоном, завдячуючи вигідному географічному 

положенню, розвинутій транспортно-логістичній інфраструктурі, 

значному природно-рекреаційному та туристичному потенціалу.  

Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на період до 2015 року, визначає розвиток туристично-

рекреаційної сфери, як пріоритетний. Тому, розвиток туризму в 

області впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво, сільське господарство і є одним з 

найперспективніших напрямів структурної перебудови економіки.  

Основним завданням розвитку туристично-рекреаційної сфери 

області є створення на базі природно-рекреаційного та історико-

культурного потенціалу туристичної інфраструктури та формування 

туристичного інтересу. 

Використання наявних природно-рекреаційних ресурсів, таких 

як морські піщані пляжі довжиною більш 140 км, мальовничі 

ландшафти берегів річок Південний Буг та Інгул; джерела 

мінеральних вод (бальнеологічних) з експлуатаційними запасами до 1 

тис. м. куб. на добу; запаси мулистих лікувальних грязей, особливо 

Тилигульського і Бейкушського лиманів, з геологічними запасами 
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більш 2 млн. м. куб., 11,2 тис. га лісових масивів створює реальні 

можливості для індустріалізації рекреації і туризму.  

Завдяки тільки наявним запасам родовищ мінеральних вод, 

лікувальних грязей можливо організувати лікування близько 200 тис. 

чоловік на рік. Низов'я річок і їхні дельти можуть служити для 

спортивного полювання і деяких інших видів рекреаційних занять. [3] 

Для подальшого розвитку та удосконалення курортно-

туристичної інфраструктури області передбачається оголошення 

природних територій сіл Коблеве, Рибаківки, Чорноморки та міста 

Очакова курортами, з наданням їм відповідного статусу.  

На території області знаходиться 141 об'єкт природно-

заповідного фонду, загальною площею 75,6 тис. га, що складає 3,03% 

заповідності території. Наявні природно-рекреаційні ресурси також 

потребують інфраструктурного облаштування, прокладання 

екологічних стежок, туристичних стоянок та екотаборів, організації 

місць відпочинку тощо. 

Велика кількість об’єктів історії, культури та археології 

забезпечують постійний туристичний інтерес до нашого регіону. На 

території області знаходяться такі унікальні об’єкти: національний 

історико-археологічний заповідник «Ольвія», миколаївський 

обласний краєзнавчий музей, музей суднобудування та флоту, яхт-

клуб, історико-археологічні об’єкти села Мигія та міста 

Южноукраїнська. 

Завданням облдержадміністрації є вивчення та раціональне 

використання туристичних ресурсів, а саме: визначення, 

структурування, збереження історико-культурного та природного 

потенціалу області, розробка програм розбудови перспективних 

територій для розвитку туризму, ефективне використання та 

оновлення наявної матеріально-технічної бази в традиційних місцях 

відпочинку. [1] 

Для створення та розвитку конкурентоспроможної туристичної 

інфраструктури, вивчення та використання наявних туристичних 

ресурсів необхідне залучення інвестиційних коштів. Тому, 

облдержадміністрацією вживаються заходи направлені на поширення 

інформації про туристично-рекреаційні можливості та формування 

позитивного міжнародного туристичного іміджу області.  

Такі масові фестивальні заходи як: щорічний відкритий 

фестиваль авторської пісні, грецької культури та туристичного 
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відпочинку «Ольвія», який традиційно проходить на території 

національного історико-археологічного заповідника «Ольвія» та 

фестиваль «Відпочивай активно!» забезпечують постійний 

туристичний та інвестиційний інтерес до зазначених територій.  

На сьогоднішній день в Миколаївській області створено всі 

необхідні умови для залучення великої кількості туристів та 

відпочиваючих. Надалі поступальність та інтенсивність розвитку 

туризму в області залежатиме від комплексної та планомірної 

реалізації стратегії підтримки позитивного іміджу, створення 

якісного регіонального конкурентоспроможного туристичного 

продукту, впровадження інновацій, залучення інвестицій, 

ефективності впровадження комплексного підходу до розвитку 

туризму та курортів на регіональному рівні.  
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