




Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 
24 Сфера обслуговування 

  вибірковий 
 

 
 

Модулів – 2 

спеціальність  
242  Туризм  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
 Семестр 

Загальна кількість годин - 
120 

8-й 7-й, 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

32год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 
Лабораторні 

0 год.  0 год. 
Самостійна робота 

56 год. 96  год. 
Індивідуальні завдання: 0 

год. 
Вид контролю: залік, залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторських занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 
Для денної форми навчання – 53,3 / 46,7  
Для заочної форми навчання – 20 / 80  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Екотуризм» пов’язана із загальносвітовими тенденціями до 
зміни екологічної свідомості людства у бік «повороту до природи», які у тому числі 
проявляються і у зростанні популярності екологічного туризму. Щороку зростає кількість 
туристів, які обирають екотуристичні подорожі з метою наближення до природи і пізнання її 
без завдання шкоди середовищу (принцип «залишаємо тільки сліди»). Окрім того, екотуризм 
є тим видом туризму, який може вирішити протиріччя між збереженням і раціональним 
використанням природних ресурсів та задоволенням туристичного попиту. Важливим є і той 
факт, що розвиток екотуризму у певних місцевостях (районах, регіонах) загалом сприятимуть 
їх сталому (зрівноваженому) розвитку, що дуже важливо для формування місцевої економіки.    

Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних вмінь щодо функціонування 
екологічного туризму, оволодіння основами менеджменту та маркетингу екотуризму та 
вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду в цій сфері. 

Завдання дисципліни: 



1) Ознайомити з теоретико-методичними основами, головними завданнями і функціями 
екологічного туризму; 

2) Ознайомлення з головними видами екотуризму і сферою його зацікавлення; 
3) Забезпечити знання і навики з організації екотуристичних подорожей та їх 

інформаційно-рекламного й інфраструктурного забезпечення; 
4) Представити зарубіжний і вітчизняний досвід з організації і просування екотуризму 

на регіональному і локальному рівні. 
Очікувані результати. 

У результаті вивчення дисціпліни „Екотуризм” студент повинен знати:  
˗ головні поняття і терміни у сфері екологічного туризму;  
˗ принципи, функції та завдання екологічного туризму; 
˗ найвідоміші світові та вітчизняні регіони і центри екотуризму; 
˗ основні законодавчі акти України та міжнародні документи в сфері екотуризму; 
˗ класифікацію природоохоронних об’єктів та вимоги до режиму їх охорони 
˗ сутність, завдання та функції менеджменту екологічного туризму; 
˗ специфіку екотуристичного ринку, попиту і пропозиції; 
˗ види маркетингових стратегій в екотуризмі та форми їх реалізації 
˗ фактори ризику в екотуризмі, види небезпек та шляхи їх подолання 
˗ основні правила поведінки туристів в екотурах 
˗ потенційні можливості та стримуючі фактори розвитку екотуризму в Україні 

Студент повинен вміти:  
˗ оцінювати екотуристичний потенціал територій та об’єктів; 
˗ проектувати екотуристичні маршрути та еколого-дидактичні стежки; 
˗ складати екоосвітні програми для роботи з різними групами туристів; 
˗ проводити елементарні маркетингові дослідження екотуристичного ринку; 
˗ створювати самостійні турпродукти для різних видів екотуризму; 
˗ організовувати просування вибраного екотуристичного продукту на ринок; 
˗ забезпечувати дотримання основних природоохоронних вимог та правил особистої 

безпеки під час екологічних турів; 
˗ застосовувати ресурси мережі Інтернет для збору інформації про вітчизняні та 

світові центри екотуризму, турпродукти операторів, що працюють в галузі 
екотуризму 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Основні концепції, поняття та підходи екологічного туризму 

 

Тема 1. Головні поняття і терміни екотуризму. Суть поняття „екотуризм” та його 
трактування. Етапи розвитку проекологічного туристичного руху (м’який, зелений, 
альтернативний туризм). Функції екологічного туризму: інтелектуально-освітня, культурно-
пізнавальна, естетично-художня. Соціально-економічне значення екотуризму для сталого 
розвитку територій. Екоосвітнє значення екотуризму. 

Тема 2. Екотуризм: принципи, функції та завдання. Основні освітні та організаційні 
принципи екотуризму. Головні функції і завдання екотуризму. Місце і роль екотуризму у 
сучасній системі туристичної діяльності. Відмінність екотуризму від інших видів туристичної 
діяльності.  

Тема 3. Форми і види екотуризму. Форми і види екотуризму та їх класифікація. 
Інноваційні форми екотуризму. Мотивація і типи екотуристів. Пізнавальний екотуризм. 
Пригодницький екотуризм. Рекреаційний екотуризм. Науковий екотуризм.  



Тема 4. Екотуристичні ресурси. Об’єкти зацікавлення екотуристів. Екотуристичні 
атракції. Екотуристичні ресурси території (місцевості, району, регіону). Вплив екотуризму на 
природне середовище: наслідки та способи захисту.  

Тема 5. Організація екотуристичної діяльності в межах природоохоронних 

територій. Поняття про природоохоронні території та об’єкти, їх класифікація. Види 
природоохоронних територій України, їх завдання та статус. Туристична діяльність на 
природоохоронних територіях. Організація екотуризму у національних парках України. 
Особливості організації екотуризму у заповідниках і регіональних ландшафтних парках. 
Моніторинг туристичного руху та шляхи регулювання туристичних потоків. Екологічні 
стежки як особливий вид екотуристичних маршрутів. 

Тема 6. Міжнародний і вітчизняний досвід розвитку екотуризму. Міжнародні 
організації та міжнародні документи у сфері екотуризму. Квебекська декларація екотуризму. 
Екотурим і сталий розвиток. Головні екотуристичні центри і території екотуризму в Україні.  

  
Змістовний модуль 2. Організація екотуристичної діяльності 

 
Тема 7. Екотуристичний продукт та його основні складові. Екотуристичний попит. 

Головні види екотуристичних пропозицій. Складові екотуристичного продукту. Специфічні 
риси екотуристичного продукту.  

Тема 8. Типізація екотурів та екотуристів. Менеджмент-маркетинг основних типів 
екотурів. Планування і реалізація екотурів. Організаційне забезпечення конкурентоздатності.  

Тема 9. Безпека в екологічному туризмі. Види небезпек в туризмі (об‘єктивні та 
суб‘єктивні). Фактори ризику в природі і заходи їх попередження. Правила поведінки 
туристів на природі. Безпека окремих видів екологічного туризму. Організація пошукових і 
рятівних робіт в екологічному і пригодницькому туризмі. Медичне забезпечення в 
туристському поході. Страхування туристів. Етика екологічної мандрівки.  

Тема 10. Особливості менеджменту в екотуризмі. Менеджмент екотуристичних 
ресурсів регіону. Підготовка до туристичної подорожі. Організація розміщення екотуристів. 
Стандартна класифікація засобів розміщення екотуристів. Спеціалізовані засоби розміщення 
туристів. Організація харчування туристів в екологічних і пригодницьких турах. Виконання 
програми обслуговування туристів: персональний підхід, безкоштовні додаткові послуги і 
заходи, очікування туристів, необхідність комунікацій з гостями до початку і після 
закінчення туру. 

 Тема 11. Маркетинг в екотуризмі. Формування іміджу екотуристичних територій. 
Логотип і гасло території. Форми просування екотуристичного продукту.   

Тема 12. Інформаційно-рекламне забезпечення екотуризму. Інформаційно-освітні 
екотуристичні ресурси (друковані і електронні). Реклама в екотуризмі: види і шляхи 
поширення. Популяризація екотуризму через організацію масових заходів (фестивалі, 
ярмарки).   

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовий модуль 1.  Основні концепції, поняття та підходи екологічного туризму 

Тема 1. Головні 
поняття і терміни 
екотуризму 

  2 2   4   2    8 

Тема 2. 

Екотуризм: 
головні засади і 
завдання 

  2 2   5   2    8 

Тема 3. Форми і 
види екотуризму 

  4 4   4   2 2   8 

Тема 4. 

Екотуристичні 
ресурси 

  2 2   4       8 

Тема 5. 
Організація 
екотуристичної 
діяльності в межах 
природоохоронни
х територій 

  4 4   5   2 2   8 

Тема 6. 

Міжнародний і 
вітчизняний 
досвід розвитку 
екотуризму 

  2 2   4       8 

Змістовний модуль 2. Організація екотуристичної діяльності 

Тема 7. 
Екотуристичний 
продукт та його 
основні складові. 

  4 2   5   2 2   8 

Тема 8. Типізація 
екотурів та 
екотуристів  

  2 4   5   2    8 



Тема 9. Безпека в 
екологічному 
туризмі 

  2 2   5       8 

Тема 10. 
Особливості 
менеджменту в 
екотуризмі 

  4 2   5   2    8 

Тема 11. 
Маркетинг в 
екотуризмі 

  2 2   5   2 2   8 

Тема 12. 

Інформаційно-
рекламне 
забезпечення 
екотуризму 

  2 4   5       8 

ВСЬОГО   32 32   56   16 8   96 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Оцінка впливу туризму на природне і культурне середовище 2 
2 Екотуризм в системі туристичних занять 2 
3 Вітчизняні і зарубіжні екотуристичні регіони, місцевості і центри 4 
4 Екотуристичні пропозиції вітчизняних туристичних фірм 4 
5 Презентація і захист залікових робіт з екотуризму «Екотуристичні 

пропозиції регіону/району/природоохоронної території (за вибором)» 
4 

 Всього 16 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Опис екотуристичних атракцій та інфраструктури  2 
2 Аналіз основних видів екотуристичних занять 2 
3 Аналіз і розробка екотурів і екомаршрутів 4 
4 Розрахунок рекреаційного навантаження для екотуристичних стежок  2 
5 Аналіз менеджменту екотуризму для обраного національного 

природного парку 
4 

6 Аналіз науково-методичних публікацій з екотуризму 2 
 Всього 16 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  Сучасні тенденції розвитку екотуризму   3 
2.  Світові і вітчизняні центри розвитку екотуризму  2 
3.  Основні види екотуристичних занять 3 
4.  Екоосвіта як елемент екотуризму 3 

5.  Головні завдання і функції екотуризму 2 
6.  Екотуристичні пропозиції національних парків США 2 
7.  Екотуристичні пропозиції національних парків Європи 3 
8.  Екотуристичні шляхи: види та функції 2 
9.  Екотуристичні місцевості Західної України 3 
10.  Екотуристичні пропозиції природоохоронних територій України  2 
11.  Екотуристичні тури в межах Українських Карпат 2 
12.  Екотуристичні тури в межах Українського Розточчя 2 
13.  Екотуристичні тури в межах Українського Полісся 3 
14.  Транскордонний польсько-український екотуристичний шлях «Рове-

Лове-Розточчя» 
3 

15.  Способи представлення екотуристичної інформації 2 
16.  Екотуристичні путівники: види і функції 2 
17.  Екотуристичні карти: зміст і функції 2 
18.  Форми і способи просування екотуристичного продукту 3 
19.  Використання етнокультурної спадщини регіонів України в 

екотуризмі 
3 

20.  Вплив екотуризму на соціально-економічний розвиток регіонів 3 
21.  Антропогенне навантаження на екотуристичні шляхи та його наслідки  2 
22.  Мінімізація впливу екотуризму на природне середовище 2 

 Всього: 56 

 

7. Індивідуальні завдання 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Яворівський»  

2. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Сколівські Бескиди» 

3. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Надсянський» 

4. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Північне Поділля» 

5. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Дністровський каньйон» 

6. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Подільські Товтри» 

7. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Карпатський» 



8. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в Карпатському біосферному 
заповіднику 

9. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Гуцульщина» 

10. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Верховинський» 

11. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Вижницький» 

12. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Хотинський» 

13. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Синевир» 

14. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Зачарований край» 

15. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Шацький» 

16. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Надслучанський» 

17. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Нобельський» 

18. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Черемоський» 

19. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Ужанський» 

20. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Знесіння» 

21. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Равське Розточчя» 

22. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Надтисянський» 

23. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Галицький» 

24. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Олешківські піски» 

25. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в національному природному парку 
«Кременецькі гори» 

26. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в регіональному ландшафтному 
парку «Верхньодністерські Бескиди» 

 
 

8. Методи навчання 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення практичних і 
семінарських занять, а також організація самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни 
супроводжується інформаційними, ілюстративними та проблемними методами навчання. 
Лекції супроводжуються демонстрацією основних положень, таблиць та ілюстрацій з 
використанням мультимедійних засобів. На практичних і семінарських заняттях здійснюється 
роз’яснення сутності завдань і підходів до їх вирішення, а також вирішення проблемних 
питань. 

Робота в малих групах використовується переважно на практично-семінарських 



заняттях і створює можливості для участі кожного студента за темою занять. Вона забезпечує 
формування особистісних якостей і досвіду соціального спілкування. Під час семінарських 
занять широко використовуються презентації результатів групи. Одночасно методика 
презентацій широко використовується студентами при представленні індивідуальних 
завдань. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної 
теми. Вони сприяють формуванню думок і їх висловлень, вчать оцінювати пропозиції інших 
учасників семінару. Зокрема, це стосується семінарів з дослідницьких концепцій, що 
передбачені у програмі даного курсу. 

Важливе значення у навчальному процесі мають лекції-презентації із запрошенням 
представників екотуристичних організацій, природоохоронних установ Львівщини.  
 

9. Методи контролю 

Практичне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за 
індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, взаємоконтроль, 
співбесіда, контрольна робота. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. 
Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні 

питання, опитування на семінарському занятті. 
 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна 
проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  
 Семестровий контроль проводиться у формі заліку, в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  
 Під час заліку враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 
структурою залікових кредитів. 

10. Контрольні запитання і завдання 

 

1. Поняття екотуризму та історія його становлення. 
2. Види і форми екотуристичних занять. 
3. Основні освітні та організаційні принципи екотуризму.  
4. Головні функції і завдання екотуризму.  
5. Місце і роль екотуризму у сучасній системі туристичної діяльності.  
6. Відмінність екотуризму від інших видів туристичної діяльності.  
7. Спільні і відмінні риси сільського і екологічного туризму. 
8. Міжнародні організації у сфері екотуризму.  
9. Міжнародні документи у сфері екотуризму. 
10. Квебекська декларація екотуризму.  
11. Головні екотуристичні центри і території екотуризму в Україні. 
12. Поняття про природоохоронні території та об’єкти, їх класифікація.  
13. Туристична діяльність на природоохоронних територіях.  
14. Організація екотуризму у національних парках України.  
15. Особливості організації екотуризму у заповідниках і регіональних ландшафтних парках. 
16. Моніторинг туристичного руху та шляхи регулювання туристичних потоків.  
17. Об’єкти зацікавлення екотуристів, екотуристичні атракції. 
18. Екотуристичні ресурси території (місцевості, району, регіону).  
19. Вплив екотуризму на природне середовище: наслідки та способи захисту. 



20. Екотуристичні маршрути: особливості організації та знакування. 
21. Екологічні стежки як особливий вид екотуристичних маршрутів. 
22. Інноваційні форми екотуризму.  
23. Мотивація і типи екотуристів. 
24. Екотуристичний продукт та його складові.  
25. Екотуристичний попит та головні види екотуристичних пропозицій.  
26. Специфічні риси екотуристичного продукту. 
27. Планування і реалізація екотурів. 
28. Види небезпек в туризмі (об‘єктивні та суб‘єктивні), фактори ризику в природі і заходи 

їх попередження.  
29. Безпека в екотуризмі.  
30. Страхування туристів.  
31. Етика екологічної мандрівки. 
32. Менеджмент екотуристичних ресурсів регіону.  
33. Організація розміщення екотуристів та основні засоби розміщення.  
34. Формування іміджу екотуристичних територій.  
35. Форми просування екотуристичного продукту. 
36. Інформаційно-освітні екотуристичні ресурси (друковані і електронні).  
37. Реклама в екотуризмі: види і шляхи поширення.  
38. Основні екотуристичні центри України. 
39. Найпопулярніші екотуристичні маршрути Західної України. 
40. Збереження довкілля при організації екотуристичних подорожей. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОТУРИЗМ» 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 242 «ТУРИЗМ» 
(всі форми навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

100 М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5 Т6  М 2 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 ІНДЗ  
15 5 5 5 5 5 5 45 15 5 5 5 5 5 5 10 55 

Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 
не зараховано (без права 

перездачі) 



 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Екотуризм і 
агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. 
Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр 
географ. факультету, 2013. – 18 с. 

2. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2009. – 
358 с. 

3. Зінько Ю. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / 
Ю. Зінько, М. Рутинський, Н. Кудла [та ін.] / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. 
Джеракіс. – К., 2008. – 103 с. 

4. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Туризм на 
природоохоронних територіях» для студентів географічного факультету (напрям 
підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. 
картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2014. – 29 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських 
Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на 
початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» : Матеріали конференції. – 
Львів, 2013. – С. 56–64. 

2. Зінько Ю.В. Українські Карпати: екотуризму чи екотероризм? / П.А.Горішевський, 
Ю.В.Зінько // Наукові вісті Галицької Академії. – 2009. – Спеціальний випуск. – С. 3-5. 

3. Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екотуризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка, 2011. – 202 с. 

4. Кузьменко О. Екотуризм : поняття та особливості організації / О. Кузьменко // Схід. – 
2002. –№ 2. – С. 68. 

5. Пидмогильный С., Зинько Ю., Вовк В., Пестерева А. Экотуризм в Украине: природный 
потенциал стимулирует развитие рынка. – Ж. Турбизнес. – 2010. –  № 6(36). – С. 13-15. 

6. Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ "Нілан-ЛТД", 
2016. – 178 с.  

7. Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и 
статистика, 2004. −360 с. 

8. Сорокіна Г.О. Екотуризм : навч. посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса 
Шевченка, 2013. – 206 c.  

9. Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.  
10. Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 

c. 
 
 
 
 
 

Допоміжна 

1. Вишневський В.І. Екотуризм: навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140с.  
2. Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-

заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – 



К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193 
3. Дмитрук О.Ю. Екотуризм у системі суспільно-економічних відносин // Економічна та 

соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. -С 89-95.  
4. Дмитрук О.Ю. Екотуризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і 

геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. - №40. С.47 – 52  
5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екотуризм як дидактична основа раціонального 

природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. 
наук, праць. - К., 2002. - С 45-50.  

6. Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних 
геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, М.Б.Іваник, 
О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). 
– С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378. 

7. Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку 
«Гуцульщина» / Ю.В.Зінько, В.П.Брусак, М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук. 
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-
86. 

8. Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного 
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у 
збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку 
територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-
річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276. 

9. Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської 
екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро 
// Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57. 

10. Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: 
методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. 
М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с. 

11. Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у Яворівському 
національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук, І.В.Кучинська, 
І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: 
навчальний посібник [за ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. -  Київ, 2009. – С. 137-142. 

12. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / 
Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. - К., 2000. – 85 c. 

13. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособ. для студ. 
высш. учеб. завед. /Е. Ю. Колбовский. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр „Академия”, 
2008. – 256 с. 

14. Мотузенко О.О. Екотуризм в контексті сталого розвитку території. //Туризм на порозі 
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат. міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 
189-191. 

15. Олійник Я. Б. Екотуризм на теренах національних природних парків і біосферних 
заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // 
Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр 
„Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11. 
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