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Краса природи завжди приваблювала людей, а для жителів сучасних 

мегаполісів - це особливо актуально. Тому сьогодні, все більше популярним 

стає у всьому світі вид відпочинку, який отримав назву «зелений туризм». 

Сільський зелений туризм - це проведення вільного часу в сільському 

середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, 

мальовничий ландшафт [1].  
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Усі ми любимо відпочивати. Туризм - це прекрасний час для 

відпочинку з друзями, з дітьми і навіть наодинці. Кожен з нас вибирає те, що 

йому до душі. Хтось вибирає гори, хтось річки, комусь подобається 

відпочивати на пляжі, а дехто не уявляє себе без пригод і ризику. 

На сьогодні, екологія в містах залишає бажати кращого. Тому міські 

мешканці, все більш  намагаються покинути місто, и хоча б  тиждень пожити 

в злагоді з природою, дихати свіжим повітрям, харчуватися тільки 

натуральними і свіжими продуктами, пити джерельну воду і парне молоко. 

Сьогодні зелений туризм розвивається досить швидко, тим самим 

привертає значну частину іноземних туристів. Завдяки йому, країни роблять 

потужний ривок у розвитку економіки.  

Зелений туризм - це не тільки відпочинок, а й нова форма споживчого 

попиту. Даний попит  стосується не лише продукту, а й великого комплексу 

товарів та послуг. Все це впливає на збереження і розвиток сільський 

територій, на їх облаштування, розвиває народні промисли, культуру, а саме 

на вирішення соціально-економічних проблем даного регіону. 

Головним є те, що зелений туризм – це єдина галузь, яка на 

початковому етапі практично не вимагає інвестицій, значних 

капіталовкладень, але може принести велику користь багатьом мешканцям 

певного регіону.  

Для того, щоб сільський зелений туризм в Україні набув більш 

успішного розвитку, регіон повинен володіти такими рисами: чистим 

середовищем, низьким рівнем урбанізації та індустріалізації, високим рівнем 

аграрної структури та ін. Найголовніше, що туризм позитивно  відзначається 

на підвищенні рівня життя на селі, створенні додаткових робочих місць, 

збереженню культурних пам‘яток, відродженню народних ремесел та 

традицій населення. А також, що розвиток сільського туризму, стає 

додатковим прибутком у бюджетах обласного та місцевого рівня і може бути 

використаний для потреб громадськості. 
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Отже, сільський зелений туризм для регіону має велике значення, він 

допомагає населенню  вирішувати локальні проблеми зайнятості, стимулює 

розвиток транспортної мережі та інфраструктури регіону, дозволяє 

розглядати національні особливості і традиції населення, розширює 

державний бюджет країни, а найголовніше, знайомить іноземців с історією 

українського народу. 
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