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ПОНЯТТЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
 

Сьогодні як світовою, так і вітчизняною практикою є зростання 
попиту на природний рекреаційний відпочинок. Саме орієнтуючись 
на такий попит і на селянські традиції України, необхідно 
використовувати цей шанс і розвивати сільський зелений туризм. 
Актуальність обраної теми полягає у тому, що екологічний туризм 
покликаний врівноважити «стосунки» між екологією і туризмом та 
забезпечити раціональне використання природних ресурсів і еколо-
гічне виховання туристів. 

Проблематика розвитку сільського зеленого туризму для 
вітчизняної науки хоч і є новою, проте вона перебуває в епіцентрі 
уваги багатьох науковців. Найбільший науковий інтерес становлять 
праці таких вчених, як В. Безсонюк, М. Волошина, Г. Ємець, Ю. Зінько, 
В. Євдокименко, О. Король, Ю. Кушнір, М. Лендєл, О. Любцева. 

У законопроекті України «Про сільський зелений туризм» 
наведено визначення сільського зеленого туризму як виду туризму, 
який передбачає тимчасове перебування туристів у сільській 
місцевості (селі) для відпочинку та отримання ними послуг сільського 
зеленого туризму. До послуг сільського зеленого туризму належить 
діяльність членів особистого сільського господарства, власників 
котеджів, міні-готелів у сільській місцевості з надання послуг 
бронювання, розміщення, харчування, інформаційного обслуго-
вування та інших послуг [1].../Downloads/Законопроект Про сільський 
зелений туризм: законопроект від 12.04.2007 № 3467.  

Зелений сільський туризм дає можливість мешканцям великого 
міста відпочити на природі від міської метушні, забути про стрес, 
відвідати місцеві визначні пам’ятки, ознайомитися з побутом 
сільських жителів та народними традиціями, які вони змогли зберегти 
і донести до наших днів, а при бажанні і взяти участь у цікавих 
роботах на свіжому повітрі. 

Нині сутність та значення зеленого туризму значно ширші, ніж 
може здатися на перший погляд. Цей вид туризму не розцінюється 
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лише у площині надання туристичних послуг, він починає набувати 
соціального, культурного та економічного значення. Економічне та 
соціальне значення розвитку сільського зеленого туризму для 
держави проявляється в тому, що цей вид туризму сприяє розвитку 
селянських господарств, що визначили зелений туризм видом своєї 
діяльності, стимулює розвиток відповідної сільської інфраструктури, 
створює можливості для територіальних громад сіл та селищ залучати 
додаткові кошти до місцевих бюджетів. 

Загальний соціально-економічний ефект складається за рахунок 
застосування праці і створення нових робочих місць, подоланні 
просторової асиметрії розвитку регіональної економіки і відтворю-
ванні продуктивних сил суспільства. 

За даними Світового економічного форуму, Україна наразі 
використовує менш ніж третину від наявного туристичного та 
рекреаційного потенціалу [2, с. 27]. 

Доцільність розвитку сільського туризму в Україні визначається 
наступними обставинами: 

1) значними природно-рекреаційними ресурсами сільській
місцевості; 

2) зростанням популярності альтернативних видів туризму;
3) значним житловим фондом на селі;
4) відносно низькою ціною сільського зеленого туризму;
5) необхідністю підвищення рівня доходів та зайнятості

сільського населення; 
6) потребою в модернізації інженерної та транспортної

інфраструктури сільських територій. 
За умови правильного використання сільського зеленого 

туризму відбудеться створення робочих місць для місцевого 
населення як у туристичній індустрії, так і в суміжних галузях; 
розвиток прибуткових галузей місцевої економіки; стимулювання 
охорони місцевої культурної і природної спадщини через постійну 
увагу туристичної громадськості.  

Отже, на сьогодні гостро постає питання погіршення екології та 
занепаду сіл. Сільський зелений туризм – є виходом з складної 
ситуації, він є своєрідним поєднанням зростання економіки та 
поліпшення екології. 
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