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Релігійний туризм є складовою частиною сучасної індустрії туризму. У 

нього є свої різновиди: паломництво й пізнавальні тури релігійної 

спрямованості.

В Україні функціонує демократичне законодавство про свободу совісті та 

релігійні організації, яке захищає українське суспільство від міжконфесійних 

конфліктів. Етнічність України збалансовується низкою законодавчих актів, які 

відповідають стандартам міжнародного, зокрема європейського, законодавства. 

Це забезпечує міжконфесійну стабільність, гарантує українське суспільство від 

будь-яких небажаних етноконфесійних трансформацій. Україна може слугувати 

добрим взірцем країни безпечної і привабливої для міжнародного туризму, 

зокрема релігійного, паломницького туризму.

В Україні  здавна приймали паломників в її  святих місцях.  І  українські 

паломники відвідували святі місця в далеких від неї землях. Це не був туризм у 

сучасному розумінні цього поліфункціонального явища. Але в ньому вже були 

закладені комунікативні, інформативні, інтегративні, соціальні та інші функції 

туризму. На  українській  землі,  як  засвідчують  давні  літописи  і  хроніки, 

побувало  багато  подорожуючих  зі  Сходу  і  Заходу.  Їх  приваблювала  краса 

української природи, шляхетність душі українського народу, духовна величність

Києво-Печерської і Почаївської лавр, Київської Софії, культурних і сакральних 

памяток інших регіонів України.
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