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Туризм об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися 
зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Це 
одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей 
світового господарства, що повною мірою акумулює наявний природ-
но-рекреаційний, культурно-історичний потенціал. Професійне вико-
ристання цього потенціалу створює можливості для отримання знач-
них доходів. 

Значну частину в туристичному бізнесі займає зелений (екологіч-
ний) чи сільський туризм, який набуває все більшу популярність, перш 
за все у жителів мегаполісів. Так, за статистикою, 35% мешканців міст 
Євросоюзу віддають перевагу відпустці у сільській місцевості. Трети-
на їде туди, щоб відпочити від напруженого ритму міського життя, 
20% поєднують відпочинок з активними самостійним подорожами, 
стільки ж – хочуть просто провести час на природі. 

Згідно з офіційними статистичними даними Всесвітньої туристи-
чної організації «зелені» подорожі займають від 7 до 20 % у загально-
му обсязі туристичних поїздок. До речі, в деяких країнах світу вагомим, 
а то й основним джерелом доходу є дохід від туристичної діяльності.  

Сільський зелений туризм – це вид туризму, що передбачає від-
починок у сільській, курортній чи природоохоронній місцевостях з 
використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших за-
кладів розміщення. 

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну 
спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі 
ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси.. Водночас гост-
рою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. 
Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих 
місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні 
більше уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для сво-
го розвитку великих коштів. До таких галузей належить сільський ту-
ризм, який давно практикується в Україні. Адже в селах з відповідною 
рекреаційною базою завжди було багато відпочиваючих. Найбільше це 
стосується сіл, що розташовані на берегах річок, морів та в гірській 
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місцевості. 
Сільський туризм існує і активно розвивається в багатьох країнах 

Європи та світу. В кожній країні існують свої особливості розвитку 
даної галузі, складнощі та шляхи їх вирішення, державні програми і 
законодавча база. Кожна з країн пройшла певний шлях у розвитку 
сільського туризму, і розгляд досвіду європейських країн допоможе 
зорієнтуватися в ситуації в світі і можливостях підтримки та розвитку 
сільського туризму в Україні.  

Існує велика кількість різновидів нинішнього сільського зеленого 
туризму в Україні, серед яких можна виділити такі: Кінний туризм; 
Сплав по річках; Рибальство; Мисливство (до речі, ЮНЕСКО вітає 
лише фотополювання) та інше. 

Важливим результатом розвитку сільського зеленого туризму є 
розширення можливостей реалізації продукції особистого підсобного 
господарства, причому реалізації її на місці, і не як сільськогосподар-
ської сировини, а як готових продуктів харчування після відповідної 
обробки і приготування. 

Проте з  давніх часів і до наших днів відомо, що багатство Украї-
ни в її багатих землях, в її прекрасній природі, які завжди були голов-
ним скарбом для її завойовників. Саме завдяки великій кількості при-
родних заповідників і національних природних парків, та і просто уні-
кальних мальовничих місць, які подарувала ця земля, зелений туризм в 
Україні має всі передумови для свого розвитку.  
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Введение. Управление дорожным движением в первую очередь 
— это управление людьми, которые большую часть времени являются 
неподконтрольными и действуют в соответствии со своими знаниями 
и убеждениями в области дорожного движения. В связи с этим соци-
альные отношения в дорожном движении являются определяющими.  

Изучение социальных отношений при конфликтном взаимодей-
ствии водителей и пешеходов на нерегулируемых переходах, оборудо-
ванных искусственными неровностями. Взаимодействия водителей и 
пешеходов определяется, в основном, действующими Правилами до-


