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Білу книгу, як звіт та рекомендації для розвитку туризму, підготовлено на основі 3-тижневої експедиції доктора Вернера Опітца (Werner Oppitz) по Херсонській області (30 вересня - 18 жовтня
2019 р.), 7-денного вивчення потенціалу Херсонщини сімома експертами з різних секторів туризму
і культури Корпусу Миру США під керівництвом експерта з розвитку громад Томаса Чоя, а також
багаторічного досвіду розвитку туризму і економіки команди ГО “Агенції регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад” на чолі з Ярмій Павлом. До Білої книги увійшли відгуки
і рекомендації українських експертів, котрі були в роад-шоу туристичними локаціями Херсонщини
в рамках Таврійського туристичного конгресу 2014-2019 років: Андрій Гінкул, Олександр Мазурчак,
Оксана Лелюк, Андрій Родкін, Констянтин Пархоменко, Ігор Чава, Яніна Барибіна, Андрій Захарко.
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Довідка про експертів
Dr. jur. Werner OPPITZ
Професійна підготовка:
Починаючи з 1996 р. мав 26 експедицій як expert of Senior Experten Service (SES) у таких країнах,
як Китай, Росія, Узбекистан, Україна, Молдова, Латвія, Болгарія, Гана та Намібія, де виконував завдання щодо від навчання та розвитку персоналу в туризмі до створення факультетів туризму.
Діяльність в сфері освіти:
2003 економічний університет / Бізнес-школа, Будапешт, Угорщина: професор
З 1974 р. Школи туризму, Зальцбург, Кремс, Земмеринг (Австрія), Прага (Чехія): лектор з туризму
Університети Зальцбурга, Відня, Лінца, Інсбрука: викладач університету з туризму, консультант
з питань туризму.
Діяльність в сфері державного управління:
1974 - 1996 адміністрація Зальцбурга, департамент туризму: директор з туризму
1959 - 1974 рр. Адміністрація району Зальцбурга, департамент туризму: технічний персонал
Професійне навчання:
1958 р. Інститут світових справ, Міжнародна організація, диплом
1957 - 1958 Орегонський університет, політологія (M.A.P.S.)
1954 - 1959 Віденський університет: доктор юридичних наук
Доктор Опітц отримав освіту як екскурсовод та туристичний гід. Після навчального візиту до
США, де здобув ступінь магістра, він вступив до департаменту туризму в Зальцбурзі. Це відповідальність за туристичну політику та туристичний маркетинг провінції Зальцбург. Його завданням було розвинути туристичний потенціал на 200 000 спальних місць, 4,6 мільйонів гостей та 26 мільйонів ночей.
Більше 30 років доктор Опітц працював директором Державного департаменту туризму Зальцбурга. На федеральному рівні він, як член ради директорів Австрійського національного бюро туризму, брав участь у формуванні австрійської туристичної політики. Він також був представником
Австрії в комітеті з питань туризму Європейського Союзу. Його обов’язки перенесли його в багато
куточків світу.
Після виходу на пенсію, доктор Опітц з великим завзяттям викладав і розвивав туризм. Виконував викладацькі роботи у Віденських університетах, Лінці, Зальцбурзі, Інсбруку, Венеції та Пекіні, а
також у коледжах у Відні, Празі, Кишиневі, Донецьку та Будапешті. Його особлива увага приділялася
розвитку туризму в країнах так званого “третього світу”. Основна увага приділялася консультаційним
завданням та лекціям по запрошенню у Китаї, що було відзначено нагородженням високою медаллю.
Але також були зафіксовані більш тривалі завдання в Африці (Гана та Уганда), а також в Узбекистані,
де доктор Опітц перебував у Ташкенті, працюючи у Туристичному коледжі Самарканда та Бухари

Thomas CHOI
Томас - американський волонтер Корпусу Миру в Україні, житель Нью-Йорка. Він народився
в Південній Кореї, але переїхав до Америки у віці 5 років. Жив у багатьох різних містах, таких як
Лос-Анджелес, Чикаго та Бостон. Він закінчив Чиказький університет і його спеціальність - економіка
та державна політика. До приїзду в Україну він працював банкіром у Bank of America Merrill Lynch,
основною задачею було допомога великим корпоративним клієнтам у стратегії ліквідності та інвестицій. Він багато подорожував і працював в інших країнах, таких як Корея та Аргентина. В даний час
він живе в Новій Каховці на Херсонщині та працює в АгенціЇ Регіонального Розвитку Таврійського
Об’єднання Територіальних Громад (АРР ТОТГ).

Команда експертів від Корпусу миру США учасники експедиції Херсонщиною в травні 2019 р.
Джеффрі КРОНБЕРГ
Житель Спрінгфілда, штат Вермонт. Волонтер з розвитку молоді, який працює у Школі № 10 у
Стрию, Львівська область, Україна. Працював професійним шеф-кухарем перед тим, як приєднатися
до Корпусу Миру.
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Доніель ГОЛДІНГЕР
Доніель живе у штаті Пенсільванія. Закінчила університет Карнеґі Меллон. Працювала в національному парку Йеллоустоун - експерт з розвитку екотуризму. Зараз, Данієль живе в Яремче в Івано-Франківської області і працює в Карпатському національному природному парку. Данієль відвідала 48 з 50 штатів США.

Леслі НОЛАН
Леслі народилася у Філадельфії, а виховувалася у Японії, хоча місце життя - НьюЙорк. Працювала в Музеї міста Нью-Йорка 9 років, як куратор друкованих видань і фотографій, де організувала десятки виставок, деякі з них подорожували, писала супровідні
каталоги, а також Музей Уітні Американського мистецтва (Whitney Museum of American
Art), де була науковим співробітником.

Кріс СТАРБІРД
Кріс з Шампейн-Урбана, штат Іллінойс, і зараз живе в Заліщиках у Тернопільській області. Має
досвід роботи в галузі управління гостинністю та туризму, зокрема в готелі, ресторані та управлінні подіями з Marriott International та I Hotel & Conference Center. Є експертом в області сервісності
(якість надання послуг) готел’єрів та рестораторів згідно Американським та Європейським стандартам. Зараз співпрацює з міською радою та Заліщицьким туризмом з питань розвитку громад та туристичних проектів

Передмова
За 2019 рік ГО “АРР Таврійського об’єднання територіальних громад” були проведені дві
великі експедиції по туристичним локаціям Херсонщини:
•

з 15 по 19 травня, в рамках VI Таврійського Туристичного Конгресу, спільною українсько-американською командою із спеціалістів та експертів самих різних напрямків та компетенцій.

•

з 30 вересня по 18 жовтня командою з австрійського експерта з німецької служби старших експертів Вернера Опітца, американського експерта по розвитку територій з Корпусу
Миру Томаса Чоя та керівника ТТК Павла Ярмія

За цей час в Бериславському районі команди відвідали Камянську Січ в селі Республіканець,
Григоріє-Бізюків монастир та Амадоку в селі Червоний Маяк, німецьку та шведську громади та церкви в с. Зміївка, Введенську церкву та старий цвинтар в Бериславі, козацькі святині в с. Тягинка, кемпінг “Козак”, водоспади та руїни палацу князя Трубецького в с. Козацьке, винні підвали в с.Одрадокам’янка, рибацький хутір в Шиловій Балці, башню Вітовта та Шато Трубецького в с.Веселе.
В Новій Каховці наші команди побували в “Рибацькому Хуторі”, ПрАТ “Дім марочних коньяків
“Таврія”, Пансіонат “Таврія”, центри відпочинку “Заплава”, Премьер”, ”Катрін”, яхт-клубі “Максім Марін”,
готелі “Ревлан”, базі відпочинку “Славутич”, ресторанах “Смачна Країна”, “Шабо”, центрі відпочинку
“Казкова Діброва” та на місці колишнього готелю “Турист” та попрацювали на острові Козацький.
В Каховці відвідали місце проведення Таврійських Ігор, комплекс “Козацька алея”, ресторани
“Парк Авеню”, “Вечорниці”, “Гречка”, готель “Приват” та міську зону відпочинку та пам’ятник “Дівчина
в Шинелі”.
В Каховському районі це були фермерське господарство “Любимівський шафран”, головні
споруди “Каховського магістрального каналу”, самі Північно-Кримський та Каховський магістральні канали, центр відпочинку “Тайван”, Зеленопідську ОТГ, козину ферму, сироварню та еко-кафе в
с. Мар’янівка, кінну ферму, ферму зебу, овечу ферму, парк, ставок та ресторан в селі Тавричанка,
центр відпочинку та історичні залишки культурної спадщини засновника українського, російського
та японського футуризму Давида Бурлюка, монумент легендарній “Тачанці”.
В Чаплинському районі відвідали в першу чергу автентичну Асканія-Нова, з її прекрасним
біосферним заповідником, парком та зоопарком, це с. Хрестівка з турецькою діаспорою, с. Долинське з найбільшою в Східній Європі кришною сонячною електростанцією та потенціалом найбільшої
екологічної ферми Півдня України, с. Іванівку з її марсіанськими пейзажами та с. Григорівка з Лемурійським озером.
В Олешківському районі лісову Гілею, кінний клуб “Гран Прі”, “Казкову криницю” Олешківську
пустелю.
Команди побували в Херсоні та відвідали крафтову винарню “Курінь”.
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Враження пана В. Опітца
про потенціал Херсонщини
Провівши майже три тижні в Херсонській області, головне враження полягає в тому, що Україна
повна прихованих скарбів, таких як прекрасна природа та культура, але люди тут не знають, що вони
можуть запропонувати, і не вистачає туристичного мислення. Країна відома не як туристичне місце в
Європі, а як аграрна та промислова нація. Для створення та розвитку туризму їм потрібно вкладати свій
час та ресурси, і на сьогодні вони не готові починати це робити. Туризм не скоро не стане провідною
галуззю для цих громад, але він може бути додатковим і значним джерелом доходу, врешті-решт, допомогти усім громадянам. Більше відвідувачів для готелів, ресторанів, транспорту - більше користі для і
бізнесу, і для регіону, а також для місцевого уряду через туристичний податок. Потім додаткові кошти
можуть бути використані для подальшого розвитку туризму, а також для інших пріоритетів громади.
Потрібно мати чітку стратегію та напрямок, щоб успішно створювати туристичні продукти, просувати ці продукти та нарешті продавати їх на ринок. Перш ніж очікувати міжнародних туристів, цьому
регіону України спочатку потрібно попрацювати над залученням внутрішнього ринку покупців, але
цей регіон справді має великий потенціал завдяки унікальним природним пам’яткам, таким як єдина
пустеля в Європі та рожеві озера, а також багата та прихована культура та історія.
Туризм у цьому регіоні неможливо створити без керівництва та фінансової підтримки регіональної влади. Це потрібно розглядати як пріоритет і правильно сплачувати бюджет. Наприклад, у Китаї,
Узбекистані, Болгарії та Чорногорії регіональні та місцеві органи влади були надзвичайно залучені та
керували силою змін, що призводить до швидкого та успішного розвитку. Ще п’ятдесят років тому в
австрійській провінції Зальцбург ситуація була дуже схожа на ту, яка зараз тут. Ніякої індустрії туризму
взагалі не було, але уряд штату працював разом з місцевими громадами, щоб зосередитись на створенні туризму у своєму регіоні. На сьогодні провінція Зальцбург - одне з найкращих напрямків у світі
з туристичним бюджетом 64 мільйони євро та пропозицією понад 200 000 ліжок у 130 громадах із
загальною кількістю населення 500 000.
Директор та департамент туризму в обласній владі відіграють ключову роль постійно підтримувати контакти з усіма громадами регіону, часто подорожуючи та зустрічаючись з місцевим населенням,
щоб поговорити про важливість туризму та чому люди повинні бути туристично налаштованими та
зацікавлені у цій справі. Необхідно регулярне нагадування та оновлення проектів у кожній громаді
для забезпечення розвитку. Для просування туристичних продуктів, залучені люди повинні бути дуже
гнучкими. Вони повинні відвідувати рекламні екскурсії, ярмарки та виставки як у країні, так і в усьому
світі, а представники регіональної влади повинні запрошувати цих місцевих партнерів та туристичних
організацій на ці заходи. Вони також повинні мати належну статистику, таку як загальна кількість ліжок,
кількість туристів та податкові надходження.
Кожна місцева громада повинна мати громадську туристичну організацію, яка вимагає, щоб усі
громадяни були законами. Кожен член повинен сплатити внесок, пропорційний важливості туризму
для їхнього бізнесу, щоб сприяти фінансуванню розвитку та просування туризму. Усі партнери та підприємства, будь то туроператори чи готелі чи ресторани, повинні додатково інвестувати в туризм для
своєї громади. Інвестицій не можна очікувати з одного чи кількох джерел, оскільки це ніколи не є стійким рішенням. Співпраця, участь та інвестиції необхідні серед усіх гравців, щоб досягти успіху. Наприклад, готелі та приватні номери повинні співпрацювати з туроператорами та туристичними агенціями,
щоб забронювати екскурсії для своїх гостей по всій місцевості.
Після розробки стратегії триває три основні кроки для розвитку туризму та громадяни зосереджуються на меті залучення туризму.
1.

Налаштування продукту: готелі, хостели, кемпінги, національні парки, екопарки, приватне
житло (за наявності).

2.

Просування товару: реклама, Інтернет, уст із вуст, телебачення, радіо, туристичні ярмарки та
виставки, великі підприємства.

3.

Продаж товару: туроператори, туристичні агенти, профспілки (ради працівників тощо).

Щоб Херсонська область почала приваблювати туристів, особливо з міжнародного ринку, також потрібно буде серйозно зосередити увагу на інфраструктурі. Наприклад, більшість доріг знаходяться в жалюгідному стані, деякі - зовсім не дороги. Основні стандарти інфраструктури повинні дотримуватися та перевіряти організації туристичних громад у кожному місті та селі, щодо приватного
житла, а також готелів та хостелів. Ці глобальні стандарти включають у себе санвузол, проточну воду,
тепло, чистоту, зручності та доступність. Майже в кожному відвідуваному готелі та локації було помітно відсутність пандусів та ліфтів, а більшість ванних кімнат не відповідають міжнародним стандартам.
Не менш важливим, як основна інфраструктура, є покращення пам’яток та пам’ятників таким
чином, щоб вони могли бути представлені туристам, бо багато де зараз не так. Також повинні бути
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належні вивіски та інформація, щоб відвідувачі могли дізнатися про важливість цих пам’яток. Несподівано було бачити таку багату культуру та історію в Україні, як спадщина козацтва, і це може
бути популярним джерелом туризму в майбутньому. Про всі ці місця, такі як Кам’янська Січ, Бізюків
монастир чи інші історичні об’єкти, слід краще доглядати та ремонтувати їх. Наразі вони не готові до
відвідування туристів, також не було ознак чи інформації, що описували б, що було у цих місцях. Це
також має бути надано англійською мовою, міжнародною мовою туризму.
Як країна, основною галуззю якої є сільське господарство, агротуризм має тут великий потенціал, оскільки це вже популярна тенденція серед сімей країн Західної Європи. Туристи хочуть мати
досвід, їсти і спати з місцевою сім’єю на фермі, бачачи, як вони живуть і працюють. Діти особливо
люблять бачити і грати з тваринами. Однак це здається важким через велику приватну структуру
господарств та земель в Україні. Однак відвідування чудових прикладів місцевих жителів, які приймають відвідувачів у своїх власних будинках, показують, що це може бути як мінімум чудове приватне житло. Місцеві члени громад повинні мати можливість запропонувати додаткові кімнати або
створити прибудову для розміщення гостей, якщо тільки вони відповідають основним стандартам
інфраструктури. Крім того, якби Україна була відома як потенційний туристичний напрямок, вона
може бути популярною серед тих, хто їздить на кемпінг, оскільки ці люди вже готові подорожувати
на великі відстані. Ці туристи могли приїхати на табір уздовж чарівних берегів Дніпра, що є справді
самоцвітом цього регіону. Вони могли зупинитися в таких місцях, як кемпінг “Козак” або Рибацький
Хутір, під час екскурсій по сусідніх пам’ятках, як Шато кн. Трубецького, Дім марочних коньяків “Таврія” та національні природні парки.
Усі, хто займається туризмом, також повинні вивчити англійську мову. Лише одна-дві людини,
яких ми мали можливість зустріти, змогли говорити про це взагалі. Ця глобальна мова є мінімальною
вимогою, якщо цей регіон України звертається до іноземних туристів. Щодо місцевих туристів, тут
також слід зосередити увагу на пересічному громадянині. Є багато приємних, дорогих курортів, таких як яхт-клуб або мисливський будиночок, але вони не доступні для більшості туристів з України.
Справжній ключ до туризму полягає в тому, щоб люди громади мали змогу інвестувати та співпрацювати разом, щоб це відбулося. Це не питання грошей, а скоріше відсотків. Для цієї ініціативи
щодо поінформованості та натхнення у громадах регіональна влада повинна відповідати своїм бюджетом на туризм. Процес розвитку туризму є повільним, але коли він буде створений, він може бути
дуже сильним і стійким джерелом доходу для всього регіону.
З метою подальшої допомоги в створенні основ для створення туризму, доктор Вернер Опітц
також надає додаткову документацію на тему «Як ми готуємо туристичних працівників» та «Планування туризму, організаційний підхід».

Рекомендації від американських і українських експертів
під редакцією Павла Ярмій

# регіональній та місцевій владі:
• на рівні губернатора, голови обласної ради: в рамках написаної на 5-10 років довгострокової стратегії розвитку регіону з залученням професійних, якісних експертів, представників бізнесу
та громадськості визначити реальну важливість туризму для Херсонщини, та його місце в пріоритетних
напрямках розвитку та можливість необхідного фінансування. В разі визначення туризму, як одного з
пріоритетних напрямків розвитку території (одна з трьох перших напрямків), на базі SWOT та SMART-аналізів, визначити пріоритетні напрямки туризму за територіями, плани першочергових цілей (задачі і їх
заходи), строки та індикатори досягнення цілей, а також відповідальних за їх якісну реалізацію.
• на рівні керівника Департаменту туризму та працівників департаменту: організувати роботу по створенню ресурсної мапи, координації написання Стратегії розвитку туризму
в Херсонщині, координації усіх заходів, які плануються проводитись в туристичному сегменті в області, координація роботи з АПК, управлінням культури та департаментом доріг, організація поїздок
представників регіону на форуми, виставки, конгреси, пов’язані з розвитком туристичної сфери ,сертифікація та паспортизація туристичних об’єктів регіону, оптимізація заходів, пов’язаних з навчаль6

ними процесами, створенням спільних туристичних проектів між громадами регіону та максимальною промоцією туристичної Херсонщини.

• на рівні міських голів, керівників ОТГ та регіональних керівників: прийняти
рішення з активом громад та місцевими депутатами, яке місце в тій чи іншій громаді планують відвести туризму. У разі вибору в перелік першочергових (не більше 3 напрямків) розробити локальну
стратегію розвитку туризму в даному місті чи ОТГ, з залученням зовнішніх експертів, місцевого бізнесу та громадськості, донести саму концепцію до максимальної кількості жителів громади, створити
відділи чи окремі посади та закласти в місцевий бюджет кошти для промоції території та її туристичного потенціалу. Дуже важливо - максимально зацікавити і залучити місцевий бізнес та зовнішніх
інвесторів до створення та розвитку туристичних об’єктів, максимально загостривши увагу на інфраструктурних об’єктах (дороги, Інтернет, освітлення, пільги або спеціалізовані програми секторального розвитку для об’єктів інфраструктури, яких або немає, або недостатньо в громаді).

# представникам бізнесу:
За останні роки впровадження реформи децентралізації майже кожна об’єднана територіальни громада обирає одним з приорітетних напрямків економіки саме туризм. Якщо ви, ваш біз-

нес, розташовані на територіях з пріоритетним туристичним напрямком розвитку
(по SWOT та SMART-аналізу території громади), а також території сусідніх громад мають
можливості, і, особливо, бажання розвивати туристичний напрямок, пропонуємо
звернути увагу на деякі факти:
а) туризм - єдина економічна складова, яка після кризи 2007-2008 років не тільки не знизила
темп росту, а й підвищила його;
б) на сьогодні це 3-5 економіка світу, а до 2030 року у світі планується більше 2,5 мільярдів туристів на рік, та в туристичній та дотичних сферах будуть працювати більше третини усіх працюючих
жителів Землі;
в) в Україні ВВП від туризму в 10 разів (1,5%) нижча ніж в середньому по світі, хоча по темпах
росту відвідування України ми на 5 місці в світі, а Херсонщина входить в 5 самих недооцінених туристичних потенціалів України.
Туризм, і особливо агро та екотуризм, для більшості сільських територій області може стати
додатковим культурним, соціальним та економічним стабілізатором, допомогти збереженню історичним та культурним пам’яткам, які знаходяться під загрозою зникнення. Це також можливість залишити в селах та невеликих містах молодь, починаючих підприємців та активних людей.
Крім цього в Австрії та США туризм є можливістю для невеликих фермерів та підприємців диверсифікувати свої економічні процеси та одержати додаткові кошти.

Рекомендації від сера
Вернера Опітца
# регіональній владі:
§ Туризм не може бути успішним без ініціативи, керівництва та фінансової підтримки регіонального уряду.

§ Постійно відвідуйте місцеві спільноти, щоб поговорити про важливість туризму і спонукати
їх зосередитися на цій галузі.

§ Відвідайте місцеві та міжнародні ярмарки / виставки, туристичні, промислові, сільськогосподарські тощо, і запросіть і заплатіть місцевим громадам та бізнесу, щоб вони їхали з вами на
міжрегіональні події.
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§ Ви, як урядовці повинні проводити більше семінарів з місцевими жителями, підприємствами і т. д.
§ Пам’ятайте про владу тиску на губернатора, щоб було більше зосередження на туризмі і
більше працювати з відділом культури та інфраструктури для створення необхідних змін

§ Надавайте набагато більше інформації про туристичні маршрути, місцях в області, як пересуватися, як подорожувати, українською та англійською мовами.

§ Зосередьтеся на внутрішньому туризмі для місцевих жителів і українців, перш ніж розширитися для міжнародних туристів. Прибутки і досвід від внутрішнього туриста нададуть вам змогу
якісно приймати міжнародних туристів.

§ Тримайте фокус на підтримці пам’ятників, культурної спадщини.
§ Створюйте більше контенту для просування історії Херсонщини.
§ Проводьте більше фестивалів в регіоні.
§ Інфраструктура повинна сприйматися серйозно: дороги, освітлення на вулицях, транспорт,
водопровід, тепло, доступність - без цього не може бути гарного враження від окремий атракцій.

§ Необхідні курси англійської мови для людей, які працюють у туристичній індустрії, що фінансуються з обласного бюджету.

# місцевим управлінням/
відділам туризму:
§ Дбайте про місцеві території, місцеву спадщину, культурні об’єкти, пам’ятники: Кам’янська
Січ, Григоріє-Бізюків монастир, Берислав, Каховка були в дуже поганому стані. В деяких місцях,
таких як Лемурійськіє озеро або кемпінг “Козак”, навіть не було належних доріг, щоб дістатися
до них, люди ніколи не зможуть знайти ці місця самі.

§ Колишній сценічний майданчик Таврійських ігор в Каховці не використовується більше 10
років.

§ Приділяйте пріоритетну увагу туризму в суспільстві, проводьте місцеві фестивалі та просувати своє місто частіше.

§ Гроші не проблема, проблема - інтерес і мотивація.
§ Працюйте разом з різними місцевими органами влади, щоб переконати регіональний / національний уряд в тому, що їм потрібно більше інвестувати в туризм.

§ Працюйте з регіональним урядом щодо збереження ділянок, необхідно очистити територію,
прокласти дороги, щоб люди могли ходити і слідувати за маршрутами.

§ Обов’язково створюйте робочі місця для безробітних, щоб допомогти зберегти туристичні
місця.

§ Створюйте інформаційні знаки, напрямки, дорожні знаки, карти для кожного сайту, українською та англійською мовами.

§ Пам’ятайте, через туризм уряд отримує податки прямо і побічно (наприклад, більше бізнесу
в магазинах, податки з готелів і ресторанів, туристичний податок).

§ Сприяйте та ініціюйте створення громадської туристичної організації у кожній громаді, членами якої є кожен громадянин (підприємець), котрий буде сплачувати плату, пропорційну значущості туризму для їх бізнесу. Бюджет такої громадської організації є прозорим і 100-відсотково призначається розвитку туризму. Таким чином громадянин (підприємець) інвестує і в регіон,
і в свій бізнес.

# місцевим жителям громад
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§ Участь і інтерес - створіть громадську організацію туризму в усіх громадах.
§ Зрозумійте, що туризм допомагає всім в суспільстві через податки, бізнес і житло, зачіпає
всі сфери.

§ Волонтерство в суспільстві, громадянська активність і залученість - це норма життя.
§ Створіть приватне житло для туристів, по можливості спробуйте створити агротуризм.
§ Вивчіть англійську або інші іноземні мови.
§ Вам потрібно більше пишатися своїми рідними містами і тим, що вони можуть запропонувати
для туризму.

# підприємцям (мікро, малому
і середньому) та бізнесу
§ Працюйте разом, потрібна співпраця і координація.
§ Створіть Асоціацію готелів, Асоціацію ресторанів, Асоціацію кемпінгів.
§ Співпрацюйте з урядом і місцевими жителями.
§ Просувайте свою продукцію через рекламу, інтернет, телебачення, радіо, з вуст в уста.
§ Співпрацюйте з туристичними агенціями та туроператорами та мережами компаній, щоб краще продавати свою продукцію.

§ Загалом, переконайтеся, що є ліфти, пандуси, чистота, зручності і навіть такі речі, як правильний туалетний папір не тільки для туристів, а й для місцевих жителів і бізнесменів.

§ У більшості районів необхідно більше готелів і приватного житла, але вони також мають бути
у секторі більш дешевого житла для простих громадян (наприклад, гуртожитки або кемпінги),
адже уже є багато елітних курортів.

§ Переконайтеся, що персонал завжди готовий допомогти і може говорити по-англійськи, щоб
обслуговувати туристів

§ Готелі повинні надавати одноденні тури для своїх жителів, щоб дослідити прилеглі райони.
§ Заходьте в сферу агротуризму, яка є популярною тенденцією в Західній Європі, за допомогою таких проектів, як Cowland.

§ Створюйте туристичні пакети, будь-то природа, історія або дегустація, пікніки на березі
Дніпра.

§ Фермери можуть запропонувати свою землю для сезонних розваг, коли земля не використовується.
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Коментарі і рекомендації
українських експертів
Олександр МАЗУРЧАК
перший віце-президент ВГО «Клуб мерів»
20 років тому, ставши міським головою Кам’янця-Подільського, я зіткнувся з питанням розвитку міста. Не читаючи правильних книжок і, можливо, навіть не знаючи їх назв,
але проаналізувавши всі доступні на той момент ресурси, наша команда зробила ставку на
туризм як ключовий фактор економічної привабливості Кам’янця.
Ще у далекому 1999 році даний тренд уможливив стрімкий розвиток міста як туристичної дестинації. Важливим на цьому етапі була підготовка у 2004 році стратегії і плану
дій з розвитку туристичної інфраструктури.
Правильно визначені пріоритети уможливили модернізацію існуючих і створення додаткових умов для економічного зростання. Це десятки інфраструктурних проектів, сотні
туристичних продуктів, тисячі робочих місць.
Сьогодні Кам’янець-Подільський визнаний одним із найпривабливіших для туристів
куточків України. Забезпечене інфраструктурою, місто продовжує розвиватись. Хоча 20
років тому мало чим відрізнялося від сьогоднішньої Херсонщини.
Цей приклад доводить, що зміни в галузі туризму можливі лише за умови спільної
інтегрованої співпраці влади, бізнесу і громадськості, вчасно і правильно розроблених документів, а також завдяки зусиллям команди завзятих і люблячих свій край фахівців.
Готовий ділитися досвідом і переконаний, що вихід «Білої Книги» – правильний і якісний концептуальний старт системного розвитку галузі туризму Херсонщини.

Андрій ГІНКУЛ
голова правління Української асоціації активного та екологічного туризму
Щиро вітаю Агенцію регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад і жителів цього сонячного краю з успішною підготовкою та презентацією «Білої
книги» розвитку туризму на Херсонщині!
В історії становлення українського туризму як явища це непересічна подія. Це перша
подібного роду спроба підійти до питання розвитку галузі системно, комплексно й експертно. А ключові змісти та важливі речі викладено доступною мовою й у короткій формі.
Дороговказ до сталого успіху, який пропонує ця книга, побудований не лише на
українському досвіді. Він також враховує багаторічну практику розвитку країн – туристичних лідерів, таких як Австрія та США.
Херсонська область не так давно почала розвиватися в туристичній галузі. Тепер
важливо закріпити правильність цього вибору, надати йому системності та структурності.
Продовжувати й надалі активно працювати над стратегією розвитку туризму, підготовкою
плану дій, розробкою програм і проектів у громадах.
Маю надію, що виконання рекомендацій міжнародних і українських експертів щодо
політики розвитку галузі туризму Херсонської області дозволить визначити цей напрям як
SMART-спеціалізацію регіону та найближчим часом детально описати його специфіку.
Експерти Асоціації готовіпродовжити співпрацю з колегами над підготовкою планувальних документів і впровадженням розвиткових проектів на Херсонщині.

Яніна БАРИБІНА
к.е.н., доцент , регіональний координатор мережі Зелених шляхів “Greenways”, член
Наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку, співзасновник Міжнародного фестивалю “Полтавська галушка”
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Дякую за організацію Таврійського туристичного конгресу на високому рівні, кожна
секція працювала над актуальними темами не лише для Херсонщини, але і я для всієї України. Кожен об’єкт на запропонованому маршруті сподобався. Херсонщина вкотре стала
відкриттям (вперше це були Олешківські піски і не лише).
Проте, я хотіла би виділити Лімурійське озеро, яке вражає не лише красою, а й має
рекреаційну цінність. На мою думку, територія довкола озера вимагає належної інфраструктури (з презентабельнішим виглядом аніж будка). Є необхідність розробки знакування шляхів, оскільки про відвідувані об’єкти відомо лише організаторам поїздки. Відсутня туристична інфраструктура, у частині знакування шляху, унеможливлює планування та
реалізацію подорожі як для самостійних туристів, так і для «немісцевих». Вразив кінний
клуб «Grand Prix» з власною конефермою, даний туристичний об’єкт є самодостатнім сам
по собі, але варто тематично пов’язати з іншими на маршруті.
Територія однозначно має потужний потенціал та можливість формування декількох
туристичних тематичних продуктів, проте до цього необхідно підходити комплексно.
А отже, є необхідність у розробці Стратегії розвитку, можливо туристичного кластеру
із визначенням пріоритетних напрямів, оцінкою ресурсів і т.д.
Крім того, вбачаю за необхідне розділити туристичні продукти «грінвейсу» та інші,
оскільки деякі запропоновані об’єкти суперечать цінностям грінвейсу.
Підсумовуючи, хочу наголосити, що Ви є консолідаторами туристичного ринку Херсонщини та «зшиваєте» між собою громади через туризм. Розроблена стратегія розвитку
туризму дозволить поглянути на всі об’єкти комплексно та розвивати їх у синергії.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю у розвитку туризму України.

Констянтин ПАРХОМЕНКО
Організатор середньовічних фестивалів “Стародавній Меджибіж”, “Форпост”
Найбільше мене вразило своєю унікальністю Лемурійське Озеро. Багато наших
співвітчизників їдуть на Мертве Море в Ізраїль і не знають що можна ту саму користь отримати в Україні. Або не можуть його відвідати через відсутність інфраструктури. Вважаю що
це озеро має дуже великий туристичний потенціали через свою унікальність та лікувальні
властивості. І варто розвивати цей бренд, та облаштовувати інфраструктуру навколо цього озера.
І розвивати дистрибуцію лікувальної грязі та косметичних засобів на її основі.
Херсонщина має дуже багато крутих і унікальних об`єктів цікавих для туристів, але,
нажаль, про них мало хто знає. «Зі своєї колокольні» я бачу популяризацію цих об`єктів
через проведення різноманітних тематичних фестивалів.
Займатися цим мають активісти, які мають в цьому досвід за підтримки місцевої влади
і місцевих ініціативних груп. Я також готовий долучитися до створення фестивалів.
Ще раз хочу Вам подякувати за те що краще познайомили мене з країною, в якій я
живу. Готовий долучатися і надалі до цікавих і корисних ініціатив.

Олег ДЕМЧУК
Голова «Агенція сталого розвитку ASTAR» м. Хмельницький, радник голови правління
корпорації «Сварог Вест Груп»
ТОП-3 туристичних об’єктів Херсонщини, що сподобалось з та чому?
1. Вразили солоні озера рожевого кольору: цікаво, незвично, корисно. Але не зрозуміло, що я там буду цілий день робити.
2. Винний тур - супер. Є атракція, є смакування, є сервіс.
3. Прадавні корови - класна тема, але не розкручена. Нагадую про модель буйволинних ферм на Закарпатті (екскурсія, дегустація смаків в кептарах (желетах) та брилях, можливість придбати молоко згущене, різні сири високої жирності).
Що змінити або зробити, хто це мав би робити, чому і як?
1. Навколо озер треба інфраструктура. Приватний бізнес має зрозуміти свою вигоду.
2. У винарнях є все. Треба класні фестивалі виноробства (приклад Андрія Сидора фестиваль Вина і Сиру у Львові).
3. З коровами також інтерес приватного капіталу + наукові штучки + ІТ продукти.
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Оксана ЛЕЛЮК
засновник Фестивалю Маланок в Чернівцях, Голова Громадської організації «Палітра
Буковини», Голова Асоціації працівників туристичного супроводу Буковини
Найперше, дякую за гарну поїздку! Мені дійсно сподобалась Херсонщина і я вірю
в перспективність розвитку туризму вашого краю, бо є цікаві об’єкти і, найголовніше, є
люди, які готові щоденно працювати над промоцією свого краю.
Отже, що сподобалось з туристичних об’єктів Херсонщини, та чому?
1. Ферма з зебу, бо такого я ще раніше не бачила.
2. Я знала, звісно, про озеро «Сиваш», але завжди думала, що той чудовий рожевий
колір домальований. Була дуже здивована кольором.
3. Дендропарк в Асканії-Новій вразив системою поливу.
4. м. Нова Каховка гарне, чепурне місто, яке мені сподобалось охайністю, людьми та
яхт-туризмом.
Що запропонувати змінити або зробити, хто це мав би робити, чому і як?
1. На фермі з зебу треба створити кращі умови для споглядання за тваринами (скляні
огорожі, чи камери), а також ще більше наголошувати про особливість цих тварин.
2. Про унікальні властивості грязей мало інформації. Цю тему можна і треба розкручувати. Не знаю чи є, але добре було все прив’язати в один логічний ряд: Соляна дорога
– озеро – косметичні, лікувальні засоби.
3. В дендропарку мені мало було розповідей про особливості дерев, а також місць, де
можна було посидіти і насолодитися природою з запашним трав’яним чаєм, чи холодним
морозивом.
4. Для популяризації будь-якого міста важливо щоб туристу було легко знайти інформацію про те, як туди доїхати, і що можна там бачити, де жити, і що їсти. Тобто комплексність туристичного продукту.
Я бажаю вам успіхів! Ви робите гарну справу.
Принагідно запрошую вас на Фестиваль Маланок 2020 – 15 січня, м. Чернівці. Якщо на
Херсонщині є подібна традиція, була б рада запросити колектив на Фестиваль.

Андрій Захарко
Голова ГО Територія, засновник фестивалю “Республіка”, методист відділу інновацій
Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв. Організацією фестивалів займається з 1999 року («Червона Рута»)
По-перше, що сподобалось з туристичних об’єктів Херсонщини, та чому?
Сподобалось майже все з того, що бачив: Нова Каховка, кам’яні вишиванки, Асканія
Нова, солене озеро, підвали Трубецького, буйволина ферма, Сиваш, та те що море поруч.
Сподобалось тому, що кожен із них має туристичну привабливість, а всі разом вони мають
потенціал який може заохотити туриста приїхати в регіон на 2-3 дні та оглянути все.
Із того, що ще робити для системності приїзду туристів на Херсонщині: не достатньо
розвинута інфраструктура, відсутність доріг (до Сиваша і Лімурійського озера грунтовка),
готелів, хостелів, не достатня промоція туристичних цікавих обєктів, відсутність великих
знакових подій які привертають увагу до регіону (фестивалів, івентів, ярмарок). Можливо
треба взяти до уваги це і чітко зрозуміти, яки є ресурси і якого туриста можна привезти в
регіон маючі саме такі ресурси, наприклад, сімейний туризм, молодіжний (самий невибагливий до умов), лікувальний туризм, мистецький, для людей середнього достатку. Проаналізувавши це можна створити декілька магнитів, які будуть працювати на обрані цільові
групи (фестиваль для молоді, художню резиденцію, комплекс пропозицій для сімейного
туризму та оздоровчого), потім спрямовувати потік реклами таргетуючи на обрані цільові
категорії, знайшовшо і залучивши лідерів думок які є авторитетами для обраних категорій.
Наприлкад, якщо фестиваль то як варіант філіал від вже існуючого фестиваля, тому що
простіше використати вже існуючий бренд ніж створити новий та цікавий, якщо оздоровчий то запросити якогось авторитетного відомого лікаря-блогера (умовного доктора Комаровського, чи ще когось в кого велика аудиторія), проплатити йому тур і створити з ним
ролик рекламуючи лікувальні якості соленого озера, чи солі, чи глини.
Хто це мав би робити?
В ідеалі три сили – громадські активісти, влада та місцевий бізнес. Далі можна залучати зовнішніх експертів, в яких є підходящі для регіона кейси.
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Організація
Запрошення тренерів - проведення
спільних поїз- семінарів, тренінгів
док надавачів
послуг в регіони де сервісне
обслуговування на рівні
Організація лекцій, семінарів.
Співпраця з успішними місцевими
бізнесами

Основа туризму

Легке сприйняття регіону. Чітке
розуміння туристом
продукту

Стандартизація
цінової політики

Звернення до досвіду інших громад, які вже пройщли цей шлях. Львів, Івано Франківськ

Приклад: Топ менеджмент Гран Прі - Так. Прем’єр
готель - ні. Звернутися до експертів вони з задоволенням нададуть свої рекомендації

В теорії можна спробувати організувати такі приїзди
за рахунок профільних асоціацій. Готельєрів, рестораторів, ексурсоводів. Їм для підтримання добрих
стосунків з Державою треба час від часу займатися
просвітницькою роботою. Давати офіційні запити
через профільні агенції з туризму

Грант \ залучення спонсорської допомоги

Створення мобільного додатку Херсонщина туристична

СЕРВІС!!!

Грант \ залучення спонсорської допомоги

Створення інтерактивної карти
регіону

Те ж саме та рахуванням місцевих особливостей:
Степове сонце, Наша рибалка незабутня (плавні),
Спробуй Каховське море на дотик

Те ж саме. (До пустелі всього 500
км **) Фестивалі + природа
Єдиний стиль
та стратегія
ведення з
врахування
особливостей
аудиторії

Стандарти якості («наші посмішки найщиріші»,
«справжня чумацька кухня», «кожен раз - нові враження»). Написання статей та їх реклама (10 кращих
місць для відпочинку Херсон, Миколаїв) Створення
позитивного образу чистого регіону «Вдихни чисте
степове повітря (для Кривого Рогу)

1. Використання загальновідомих
атракцій (Асканія нова, Олешки). 2.
Створення усталеного образу відпочинку вихідного дня.

Радіус 100 км

Методи / Хто?

Залучити Співгромадян

Як?

1. Безпека. 2. Унікальність продукту.
Співпраця з міністерством туризму. Промоція регіо3. Використання етноідентичності. 4. ну на виставках закордоном
Екологічно чистий регіон

Деталі

Залучити іноземців

Навіщо

Створення айСайт
дентики регіону
(cлоган, логотип, ФБ
фірмові шрифти)
Інстаграм

Позиціонування регіону для
туриста

Задачі

План дій для системного розвитку туризму
Херсонської області. Мета: Отримати +2 мільйони туристів до 2021 р.

Компанія Glamping UA - виробник конструкцій для проживання туристів - глемпінг

Андрій РОДКІН

Що?

Маркетингова стартегія

Організаційна структура

Фінасова стратегія
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Природні пам’ятки,
техногенні атракції
, архітектурні, культурні, спеціалізовані (виноробство)

Проживання

Аналіз та створення бази
атракцій

Аналіз та створення бази
інфраструктури

Можливість отримати меценатів

Отримання списку
Щомісячний
конкурсів та фондів контроль

Аналіз потенційних партнерів /
спонсорів (великі підприємства, бізнес)

Аналіз грантів
на держ. ринку

Аналіз та доступ
до внутрішніх
ресурсів (бюджет)

Дотримання вибраної стратегії.
Нерозпилення
фінансів на другорядні проекти

Створення фін.
плану на 1-3-5
років

«Відбілювати маркетинг» - термін
описує маркетингові ходи часто
«брудних» підприємств». Підтримка
екологічесікх проектів для створення образу екоферндлі бізнесу, яким
фактично не є. Приклади ДТЕК,

Зверненння до спеціалістів з фінансів

Використання міжнародних поміток,
скорочень з використанням власної
айдентики

Створення ункального універсального туристичного коду для всіх
туристів

Маркування
територій та
екскурсійних
маршрутів
На основі маркетинг стратегії закласти
фінансові
видатки на
першочергові
та важливі
проекти

Робота з ВУЗами та школами - залучення англомовних студентів на
практику / переклад іноземцям

Підготовка кадрів /
зайнятість молоді

Кінцева ціль - передача таких баз
туристичним операторам. Їхні
спеціалісти Зможуть якісно опрацювати масив та створити повноцінні
продукти

Залучення експертів, місцевого
активного прошарку. Передача ведення конкретних задач, проектів

Залучення волонтерів

Громадське харчування

Структурність та
адміністрування
внутрішніх процесів

Створення стратегічної ради
регіону

Грант / залучення спонсорської допомоги

Грант / залучення спонсорської допомоги

Оголошення конкурсів для молодих спеціалістів з
умовним призовим фондом + регалії (дизайнери,
художники, творчі особистості потребують виходу
власної уяви)

Туроператор

Павло Ярмій і команда
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Я з командою багато років займаюсь розвитком території, були часи, коли ми робили
проекти з акцентом на розвиток підприємницької діяльності. Потім побачили, що для цілісного сталого розвитку не вистачає довіри і прозорих відносин між громадою і владою – так
ми почали реалізовувати проекти адвокаційного характеру: створили Раду підприємців,
Центр підтримки підприємців, потім робили акселератори для молоді. Та ось уже 8 років,
як я і моя організація будуємо культуру: культуру мислення, культуру відповідальності за
своє життя і життя батьківщини, культуру спілкування і лідерства, корпоративну культуру
в бізнесових і державних структурах. Це все – виклик суспільства і наше бачення розвитку
територій, бо без розвитку внутрішнього світу не буде розвитку країни.
Ключовими реперними точками у зміні курсу і масштабування в нас є люди. До 2007
(світової кризи) я був в більшій мірі підприємцем, і громадська діяльність спрямовувалася
виключно на підприємців. У 2008 став директором комунального підприємства «Агенція
регіонального розвитку Нової Каховки», бо після отримання освіти за кордоном побачив,
що Нова Каховка – моя друга батьківщина – живе минулим сторіччям і може бути викинута на узбіччя еволюції, якщо не змінити стратегію поведінки. У 2009 році ми розширили діяльність для більшої конкурентоспроможності і стали першою об’єднаною громадою
(неформальною), приєднавши до поля діяльності території Каховського і Бериславського
районів з їх центрами. В 2012 році для того, аби втілювати власні ідеї без обмеження посадою директора КП, я створив громадську організацію АРР ТОТГ (Таврії). В 2014-му взяв
виклик на себе і, аби запинити масову міграцію та для боротьби з інформаційною війною,
заснував Таврійський туристичний конгрес, де ми почали будувати Таврію як вітринну область перед Кримом, котрий треба повертати, та для того, аби люди на території Південної
і Східної України почали вірити в майбутнє своєї країни, вкладали сили і будували довіру
як в сім’ях, так і в бізнесі, адже туризм – це відносини між людьми. У 2018 році - ми почали
впроваджувати глобальний проект партнерства територій - грінвейс «Соляна дорога» єдиний туристичний коридор Херсонщини.
Розвиток територій – це розвиток людей. Не може бути сталості, порозуміння і миру,
коли людина не має внутрішньої культури і бажання мінятися.
«Біла книга» - це квінтесенція нашої більше ніж 10-річної роботи над розвитком економіки Херсонщини через туризм. Біла книга - це звід рекомендацій і план конкретних дій
для всіх рівнів суспільства: тут ви знайдете рекомендації для громадян (жителів регіону), бізнесу і підприємців та для державної і місцевої влади. Я маю намір продовжувати
роботу над розвитком територій, будувати сталу культуру чесних відносини і партнерства, посилюючи економічну спроможність кожного окремого громадянина Херсонщини
й України. Запрошую і Вас до спільних проектів і взаємокорисних відносин у стратегії
«виграв-виграв».
Павло Ярмій,
голова правління ГО «Агенція регіонального розвитку
Таврійського об’єднання територіальних громад»
тел.: (050) 318-16-81
e-mail: payrmiy@gmail.com
www.arr.ks.ua
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