




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 «Сільський зелений туризм» пов’язана з актуальністю і 
необхідністю активізації підприємницької діяльності у сільських місцевостях, яка би 
ґрунтувалась на засадах сталого розвитку. Саме сільський зелений туризм є тим видом 
господарювання, який поєднує кілька сучасних трендів розвитку українського суспільства: 
активізація зусиль у збереженні природної та історико-культурної спадщини місцевостей 
(районів, регіонів), зростання популярності відпочинкових місцевостей з давніми традиціями 
і збереженим автентичним візерунком, розширення можливостей малого приватного 
підприємництва, «екологізація» продуктів і послуг – «мода» на локальні крафтові продукти 
харчування приватних ферм і селянських господарств, вироби народної творчості та багато 
іншого.    

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про форми сільського туризму, 

особливості організації цього виду туризму, менеджмент і маркетинг у сфері сільського 

туризму, інноваційні види агротуризму та особливості їх впровадження, особливості 



створення й функціонування туристичних продуктів і послуг у сфері сільського туризму і 

агротуризму. 
Завдання дисципліни: 

1) Ознайомити з теоретико-методичними основами сільського туризму; 
2) Ознайомити з продуктами і послугами сільського туризму і агротуризму; 
3) Забезпечити знання і навики з організації сільського туризму на локальному і 

регіональному, формування і просування продуктів та послуг сільського туризму і 
агротуризму. 

Очікувані результати. 
У результаті вивчення дисципліни „Сільський зелений туризм” студент повинен знати:  

- сутність і складові елементи сільського туризму і агротуризму,  
- вихідні положення щодо їхнього функціонування,  
- форми і види туристичних занять,  
- типізацію продуктів сільського туризму і агротуризму,  
- особливості менеджменту і маркетингу сільського туризму,  
- організаційне та нормативно-законодавче забезпечення розвитку цих перспективних 

видів туризму в Україні. 
Студент повинен вміти:  

- оцінювати ресурсний та інфраструктурний потенціал сільських територій, 
- планувати та впроваджувати продукти та послуги сільського туризму,  
- забезпечувати просування пропозицій сільського туризму на туристичному ринку, 
- організовувати функціонування сільського туризму у певній місцевості (території, 

регіоні). 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Сільський зелений туризм як популярний вид туризму 

 

Тема 1. Поняття сільського туризму і агротуризму. Складові сільського туризму. 

Сільський зелений туризм як альтернативний напрям туризму. Основні визначення 
сільського туризму, сільського зеленого туризму, агротуризму та агроекотуризму. Переваги і 
недоліки сільського туризму. Природне довкілля, культурна спадщина, сільські традиції та 
рекреаційні заняття як складові сільського туризму. 

Тема 2. Поняття і види агроосель. Вимоги до агроосель та їх категоризація. 

Типізація агроосель. Види житла для туристів у сільській місцевості: кімнати для гостей, 
приміщення та котеджі. Мінімальний стандарт агроосель. Сертифікація і категоризація 
агроосель. Вітчизняний і зарубіжний досвід категоризації осель. Типізація агроосель за 
набором послуг, видом туристичних занять. 

Тема 3. Продукти і послуги сільського туризму. Основні і додаткові послуги у 
сільському туризмі. Надання і забезпечення якості послуг проживання і харчування як 
основних послуг сільського туризму. Додаткові послуги сільського туризму: організація 
дозвілля туристів, участь туристів у місцевих традиційних і спеціалізованих заходах 
(традиційні святкування, ярмарки, акції).    

Тема 4. Агротуристичний продукт. Основні категорії агротуристичних продуктів 

та їх послуги. Поняття агротуристичного продукту та його види. Складові частини 
агротуристичного продукту. Агроготелярство, власне агротуризм, агроспорт, 
агрогастрономія, агророзваги, агротерапія, етнографія як основні категорії агротуристичних 
продуктів. Спектр послуг для основних категорій сільського туризму. 

Тема 5. Зарубіжний досвід сільського туризму. Етапи розвитку сільського туризму в 



світі. Система B&B та її різновиди. Досвід розвитку сільського туризму у Північній, 
Центральній та Південній Європі. Досвід розвитку сільського туризму в Польщі. Поняття 
сталого сільського туризму. Міжнародні і національні організації сільського туризму і 
агротуризму.  

Тема 6. Історія і сучасний стан розвитку сільського туризму в Україні. Соціально-
економічні передумови розвитку сільського туризму в Україні. Етапи розвитку сільського 
туризму в Україні. Популярні історичні місцевості і регіони розвитку сільського туризму. 
Основні види продуктів і послуг сільського туризму і агротуризму в Україні.   

 
Змістовний модуль 2. Головні засади формування і просування продуктів і послуг 

сільського туризму 

 
Тема 7. Нормативно-правові засади розвитку сільського туризму в Україні. 

Закони України та їх імплементація у галузі сільського туризму. Постанови Кабінету 
міністрів України стосовно послуг в галузі сільського  туризму. Нормативні вимоги 
державних відомств до занять сільським туризмом. Нормативно-правові засади розвитку 
сільського туризму у формі підсобної діяльності та підприємництва. 

Тема 8. Організація і менеджмент сільського туризму. Особливі риси організації 
сільського туризму. Агротуристичні мережі. Кооперативи і кластери сільського туризму. 
Об’єднання сільського туризму: міжнародний, національний, регіональний та локальний 
рівень. Спеціалізовані структури сільського туризму: центри резервації, інформаційно-
маркетингові центри. 

Тема 9. Особливості маркетингу сільського туризму. Специфічні риси маркетингу 
сільського туризму. Види просування і реалізації агротуристичного продукту: прямий 
продаж, рекламна продукція, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, участь у 
ярмарках і виставках. Маркетингове забезпечення агротуристичних місцевостей та регіонів. 

Тема 10. Перспективи розвитку сільського туризму в Україні та Карпатському 

регіоні. Географія сільського туризму в Україні. Регіональні агротуристичні маршрути. 
Інноваційні форми агротуристичних занять. Карпатський регіон як модельний у розвитку 
сільського туризму. Основні види агротуристичних продуктів і послуг Карпатського регіону. 

Тема 11. Організаційні і освітньо-консультаційні послуги у сільському туризмі. 
Вітчизняні організації сільського туризму і агротуризму. Дорадництво у сфері сільського 
туризму. Проекти розвитку сільського туризму для територіальних громад.  

Тема 12. Сталий сільський зелений туризм. Значення сільського туризму для сталого 
соціально-економічного розвитку територій. Сільський зелений туризм і збереження 
історико-культурної і природної спадщини.  Основні напрями та досвід впровадження 
сталого сільського туризму в країнах світу.  

 
 
 
 
 



 

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 

Змістовний модуль 1. Сільський зелений туризм як популярний вид туризму 

Тема 1. Поняття 
сільського туризму 
і агротуризму. 
Складові 
сільського туризму 

  2 2   4   2    8 

Тема 2. Поняття і 
види агроосель. 
Вимоги до 
агроосель та їх 
категоризація. 
Типізація 
агроосель 

  2 2   5   2    8 

Тема 3. Продукти і 
послуги сільського 
туризму 

  4 4   4   2 2   8 

Тема 4. 

Агротуристичний 
продукт. Основні 
категорії 
агротуристичних 
продуктів та їх 
послуги 

  2 2   4       8 

Тема 5. 
Зарубіжний досвід 
сільського туризму 

  4 4   5   2 2   8 

Тема 6. Історія і 
сучасний стан 
розвитку 
сільського туризму 
в Україні 

  2 2   4       8 

Змістовний модуль 2. Головні засади формування і просування продуктів і послуг 

сільського туризму 

Тема 7. 
Нормативно-
правові засади 

  4 2   5   2 2   8 



розвитку 
сільського туризму 
в Україні 
Тема 8. 

Організація і 
менеджмент 
сільського туризму 

  2 4   5   2    8 

Тема 9. 

Особливості 
маркетингу 
сільського туризму 

  2 2   5       8 

Тема 10. 
Перспективи 
розвитку 
сільського туризму 
в Україні та 
Карпатському 
регіоні 

  4 2   5   2    8 

Тема 11. 
Організаційні і 
освітньо-
консультаційні 
послуги у 
сільському туризмі 

  2 2   5   2 2   8 

Тема 12. Сталий 
сільський зелений 
туризм 

  2 4   5       8 

ВСЬОГО   32 32   56   16 8   96 

 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Види і типи засобів розміщення у сільському туризмі 2 
2 Основні види послуг в сільському туризмі і агротуризмі 2 
3 Особливості формування продуктів сільського туризму і агротуризму 4 
4 Агротуристичні місцевості Карпатського регіону 4 
5 Інноваційні форми організації сільського туризму і агротуризму 2 
 Всього 14 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Аналіз каталогів сільського туризму 2 
2 Аналіз схем категоризації осель у програмі «Українська гостинна 

садиба» 
2 



3 Аналіз інформаційно-рекламних матеріалів з сільського туризму в 
Карпатському регіоні 

4 

4 Порівняльний аналіз продуктів і послуг сільського туризму різних 
регіонів України 

2 

5 Аналіз наукових і методичних розробок з сільського туризму 4 
6 Створення проектів розвитку сільського туризму на засадах сталого 

розвитку 
4 

 Всього 18 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1.  Передумови та особливості організації сільського туризму.  1 
2.  Вимоги щодо облаштування осель. 1 
3.  Особливості обслуговування туристів в агрооселі. 1 
4.  Специфіка організації суб’єктів сільського туризму. 1 
5.  Кооперація суб’єктів сільського туризму. 1 
6.  Осередки і мережі сільського туризму. 1 
7.  Особливості організації сільського туризму в Україні.  1 
8.  Стратегічне планування у сільському туризмі.  1 
9.  Бізнес-план у сільському туризмі. 1 
10.  Основні суб’єкти сільського туризму.  1 
11.  Управління іміджем сільської місцевості.  2 
12.  Обслуговування в сільському туризмі.  2 
13.  Етапи прийому і обслуговування гостей. 2 
14.  Забезпечення якості послуг у сільському туризмі. 2 
15.  Програма якісного обслуговування «Українська гостинна садиба». 2 
16.  Управління ресурсами села та розвиток сільського туризму у формі 

підсобного господарства і підприємництва. 
2 

17.  Маркетингова специфіка сільського туризму.  2 
18.  Особливості ринку сільського туризму в Україні.  2 
19.  Маркетингова політика у сільському туризмі.  2 
20.  Ринок пропозицій і попиту на послуги сільського туризму 

(міжнародний і національний рівень). 
2 

21.  Цінова політика у сільському туризмі. Методи встановлення ціни. 2 
22.  Рекламна політика у сільському туризмі. Розробка та застосування 

рекламних продуктів. 
2 

23.  Ринкове партнерство. Співпраця з громадськими організаціями. 2 
24.  Кластерний підхід у сільському туризмі.   2 
25.  Європейський досвід організації сільського туризму. Європейська 

федерація фермерського та сільського туризму (EuroGites). 
2 

26.  Досвід організації сільського туризму в окремих європейських 
країнах. 

2 



27.  Досвід організації сільського туризму у суміжних з Україною 
країнах. 

2 

28.  Категоризація осель у різних країнах Європи. Категоризація житла у 
сільському туризмі Польщі. 

2 

29.  Агротуристичні ініціативи у світі. Приклади агротуристичних 
ініціатив в категорії агроготелярства, агророзваг, агрогастрономії та 
агроспорту. 

2 

30.  Законодавство України про сільський зелений зелений туризм. 2 
31.  Права та обов’язки учасників сільського зеленого туризму. Державна 

регуляторна політика у сфері сільського зеленого туризму. 
2 

32.  Особливості оподаткування діяльності у сфері сільського зеленого 
туризму. 

2 

33.  Правила обов’язкової сертифікації послуг з проживання та 
харчування. 

2 

34.  Державна підтримка сільського зеленого туризму. 2 
35.  Досвід організації сільського туризму у регіонах України 

(Карпатський, Кримський, Подільський, Поліський, 
Причорноморський). 

3 

36.  Агротуристичні місцевості і маршрути України. 2 
37.  Інноваційні форми сільського туризму: козацькі хутори, тематичні 

музеї, агрогастрономічні тури. 
3 

 Всього: 56 

 

7. Індивідуальні завдання 

Завдання виконується у формі написання рефератів на предмет організаційних аспектів 
сільського туризму і агротуризму, маркетингових заходів щодо просування еко-
агротуристичних продуктів, а також оцінювання агротуристичного потенціалу місцевостей і 
регіонів. При оцінюванні враховується не лише змістовна частина індивідуальної роботи, але 
й ілюстративність.  

Загальна тематика ІНДЗ: Аналіз організаційно-маркетингових аспектів сільського 

туризму і агротуризму. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі реферату обсягом до 12-15 
сторінок. Реферат пишуть на білих аркушах паперу формату А-4. Поля: зверху, знизу – по 2 
см, справа – 1,5 см, зліва – 2,5 см.  Обов’яковим є список використаної літератури (мінімум 
10 позицій). 

 

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 
відповідних фахівців.  
 

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 сільського туризму і агротуризму.  
2. Складові сільського туризму. 
3. Світовий досвід розвитку сільського туризму. 
4. Законодавче забезпечення сільського туризму в Україні. 
5. Етапи розвитку сільського туризму в Україні. 
6. Принципи розвитку сільського туризму. 
7. Спілка сільського зеленого туризму: структура та завдання. 
8. Національний, регіональний і локальний рівні управління сільським туризмом. 
9. Організаційна структура і функціонування сільського туризму в Україні. 
10. Сільський зелений туризм як форма підприємництва. 
11. Сільський зелений туризм як форма підсобного господарства. 
12. Поняття агрооселі. Типізація агроосель. 
13. Категоризація житла у сільському туризмі. 
14. Агротуристичний продукт. Категорії агротуристичних продуктів. 
15. Агрогастрономія, агроспорт, агророзваги, агропродаж у сільському туризмі. 
16. Агроготелярство, агровідпочинок, аеротерапія та етнографія у сільському туризмі. 
17. Агромережі і агротуристичні місцевості. 
18. Основні групи споживачів сільського туризму. 
19. Класифікація продуктів і послуг сільського туризму. 
20. Особливості маркетингу у сільському туризмі. 
21. Рекламне забезпечення сільського туризму. 



22. Інформаційно-маркетингове забезпечення сільського туризму. 
23. Атракції та інфраструктура сільського туризму. 
24. Підготовка місцевості до надання агротуристичних послуг. 
25. Система B&B. 
26. Вимоги до облаштування агрооселі та агротуристичної місцевості у сільському туризмі. 
27. Проблеми, пов’язані із взаємодією туризму і природного середовища. 
28. Основні проблеми і тенденції розвитку сільського туризму в Україні. 
29. Розвиток сільського туризму в Карпатському регіоні. 
30. Формування національного бренду сільського туризму України. 
 

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 «Екологічний 
туризм 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. Кальна-Дубінюк Т., Локутова О., Зінько Ю., Нестерчук І., Строченко Н. Сільський 
зелений зелений туризм. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для аграрних 
закладів вищої освіти. – Київ: Агроосвіта, 2018. – 19 с.  



3. Зінько Ю. Порадник організатору відпочинку та власнику садиби /  Ю.Зінько, В.Васільєв, 
Ю.Косенко, І.Прокопа, М.Товт // Ж. “Туризм сільський зелений зелений”. – № 4. – Київ, 
2000. – 28 с. 

4. Сільський зелений зелений туризм : Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни для 
аграрних закладів вищої освіти / Т. Кальна-Дубінюк, О. Локутова, Ю. Зінько [та ін.]. – К.: 
Агроосвіта, 2018. – 20 с. 

5. Сільський зелений зелений туризм: організація надання послуг гостинності. Навчальний 
посібник / Горішевський П.А., Зінько Ю.В., Васильєв В.П. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2003. – 144 с. 

6. Сільський зелений зелений туризм або відпочинок у селі: Порадник початківцям. / 
Бібліотека власника садиби. / За ред. В.Васильєв, Ю.Зінько, П.Горішевський. – Ж. 
“Туризм сільський зелений зелений”. - Вип. 1. – 2006. – 64 с.  

7. Васильєв В., Гасюк Н., Горішевський П., Грицак А., Зінько Ю. та ін. Практичні 
рекомендації експерта з питань діяльності індивідуальних засобів розміщення 
(туристичних садиб): Практичний посібник (за ред. Н.Гасюк та М.Ковалів) – Івано-
Франківськ: АЕРІФ – 2006. – 136 с. 

8. Васильєв В., Горішевський П., Зінько Ю. та ін. Програма добровільної категоризації у 
сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба». – Київ, 2008. – 32 с. 

9. Васильєв В., Горішевський П., Зінько Ю. та ін. Сільський зелений зелений туризм: 
Методичні рекомендації для господарів садиб. – Київ, 2008. – 80 с. 

10. Зінько Ю.В. Зелений туризм: навчальний посібник / Ю.В.Зінько, М.Й.Рутинський. – К.: 
Знання, 2008. – 271 с. 

11. 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. 

12. Зінько Ю.В. Менеджмент сільського туризму: методичні рекомендації / Ю.В. Зінько, В.П. 
Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський. – Одеса, 2009. – 56 с.  

13. Зінько Ю.В. Організація та планування діяльності сільського туризму: методичні 
рекомендації / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський – Одеса, 
2009. – 56 с. 

14. Зінько Ю.В. Світовий досвід організації сільського туризму: методичні рекомендації / 
Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський – Одеса, 2009. – 56 с. 

15. 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. 

16. Сільський зелений зелений туризм для підвищення кваліфікації працівників сфери 
сільського зеленого туризму: навч. посібн. / Т. П. Кальна-Дубінюк, О. А. Локутова, І. П. 
Кудінова, Л. Х. Рибак, В. В. Самсонова, Л. М. Сокол, М. В. Бесчастна, О. Ю. Панасюк, В. 
П. Васильєв, Ю. В. Зінько, М. Й. Рутинський, В. В. Триліс, П. А. Горішевський, О. О. 
Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 642 с. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Білевич Н., Зінько Ю.  Агротуристичні центри і місцевості гірської частини Львівщини / 
Н.Білевич, Ю.Зінько // Географія і туризм: європейський досвід: Матер. IV міжнар. наук.-
практ. конфер. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 16-21. 

2. Зінько Ю.В. Методологічні підходи до розробки програмних документів Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Юрій Зінько, Павло Горішевський, 
Володимир Васильєв // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний 



екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, 
м. Стрий, 2004. – С. 24-30. 

3. Зінько Ю.В. Організаційно-господарські аспекти розвитку сільського туризму в 
Карпатському регіоні // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний 
екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, 
м. Стрий, 2004. – С. 57-64 

4. Зінько Ю. Розробка пропозицій з розвитку еко-агротуристичних продуктів та їх 
інфраструктури у Карпатському регіоні / Юрій Зінько, Роман Лозинський, Кшиштоф 
Лопатінський, Ришард Щецінський, Володимир Ковешніков, Марта Мальська // Збірник 
матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах 
Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, м. Стрий, 2004. – С. 73-77. 

5. Зінько Ю., Горішевський П., Васильєв В. Нормативно-законодавче врегулювання 
розвитку сільського туризму в Україні // Нові можливості розвитку туризму в 
Карпатському регіоні: Матеріали міжнародної конференції. – Ужгород: Ліра, 2007. – с. 45-
47. 

6. Зінько Ю.В., Горішевський П.А., Петришин М.А., Васильєв В.П., Гундяк О.О. 
Маркетингові дослідження сільського туризму в Карпатському регіоні. – Науковий вісник 
Національного аграрного університету. – К., 2008. – Вип. 124. – С. 32-40. 

7. Зінько Ю., Терес В., Петришин М., Васильєв В.  Перспективи розвитку сталого туризму в 
Українських Карпатах. – Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 
2008. – Вип. 124. – С. 111-117. 

8. Зінько Ю., Шимечко Г. Маркетингове забезпечення сільського туризму на регіональному 
рівні. – Ж. «Туризм сільський зелений зелений». - № 4. – 2007. – С. 5-6. 

9. Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм в Європі і Америці / Ю.В. Зінько, В.П. Васильєв, 
П.А. Горішевський, М.Й. Рутинський // Туризм сільський зелений зелений. – 2009. - № 2. 
– С. 3-40. 

10. Зінько Ю. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia – шанс для промоції 
регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / Юрій Зінько, Марта 
Мальська, Богуслав Пизоха, Павло Горішевський / Матеріали міжнародного круглого 
столу «Сталий розвиток сільського туризму». – К.:ЛГТ, 2016. – С. 16–18. 

11. Зінько Ю. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України / 
Ю. Зінько, М. Мальська, Л. Дубіс, В. Васильєв, І. Околович // International Public-Scientific 
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