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Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 
корпоративну пошту. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/silskyy-zelenyy-turyzm  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння у сфері 
сільського зеленого туризму, 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Сільський зелений туризм» є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 242  Туризм для освітньої програми _бакалавр_, яка 
викладається в _8 семестрі в обсязі _4_ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 



Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. 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. 

2. 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. 

3. Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів сільського туризму в 
Україні // Вісник Київського національного університету культури і 
мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. 

4. Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери сільського туризму України як 
інноваційні структури / Функціонування та перспективи розвитку 
туристичної галузі України: монографія / [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – 
Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 188–202. 

5. Мальська М. П. Сільський зелений туризм в Карпатському регіоні: 
сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. 
А. Горішевський // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 
листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 

6. Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: Навч. посібник / М. 
Кравець, Ю. Зінько, В. Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
 

Допоміжна 

1. 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. 

2. Село – мов писанка. Путівник із зеленого туризму // За ред. В.Васильєва – 
Київ: Журнал “Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 с. 

3. Сільський зелений зелений туризм в Карпатах / П.Горішевський, 
Ю.Зінько, М.Котляр, Г.Мельчин //  Путівник. Київ: “Дім. Сад. Город” – 
2002. - с. 24.  

4. Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку сільського туризму в Україні // 
Міжнародна науково-практична конференція “Відпочинок у сільській 
місцевості в Україні у ХХІ столітті: проблеми та перспективи.” – 
Переяслав-Хмельницький, 2000 – с.34-36 

5. Зінько Ю., Петранівський В., Рутинський М. Суспільно-географічні 
тенденції та періодизація розвитку сільського туризму в Україні // Зб. 
наук. праць «Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії» 
- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – с. 370-380. 

Тривалість курсу 120 год. 
Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних 

робіт/практичних занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

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). 
Ключові слова Сільський зелений туризм, агротуризм, агротуристичний продукт, агрооселя 
Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 
зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 
виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і 
очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається 
отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної 
інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-
заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані 
індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 
Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 
розуміння тем. 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері 
екологічного туризму, який є тим видом туризму, який може вирішити 
протиріччя між збереженням і раціональним використанням природних 
ресурсів та задоволенням туристичного попиту. Тому у курсі представлено як 
огляд основних аспектів екологічного туризму, так і його основні напрями 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Cільський зелений туризм»1 

Підсумковий 

контроль, форма 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою у формі заліку.  
Протягом семестру студент може набрати 100 балів за такі види робіт: 
практичні, контрольні за 2-ма модулями, індивідуальне завдання. Приклад 
розподілу балів на семінарських заняття подається нижче 2. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ туристичного 
бізнесу, актуальних проблем туризмознавства, основи готельного і 
ресторанного бізнесу, організаційно-правові засади туристичного бізнесу, 
розвиток та функціонування туристичних дестинацій, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату Cільського зеленого туризму, розуміння 
основ розвитку туризму у сільській місцевості та формування 
агротуристичних пропозицій і продуктів. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення 
практичних і семінарських занять, а також організація самостійної роботи 
студентів. Вивчення дисципліни супроводжується інформаційними, 



використовуватися 

під час викладання 

курсу 

ілюстративними та проблемними методами навчання. На практичних і 
семінарських заняттях здійснюється роз’яснення сутності завдань і підходів 
до їх вирішення, а також вирішення проблемних питань. Для активізації 
навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 
технологій, таких як проблемні лекції, робота в малих групах (семінари-
дискусії, метод «мозкового штурму»). 
Проблемні лекції застосовуються при читанні тем, пов'язаних з сучасними 
тенденціями розвитку сільського туризму і агротуризму, інноваційними 
формами агротуризму, формуванням і просуванням продуктів і послуг 
сільського туризму і агротуризму, проблемами та перспективами розвитку 
сільського туризму в Україні. Різновидністю проблемних лекцій є міні-лекції, 
що застосовуються при висвітленні тем щодо створення кластерів сільського 
туризму.  
Також широко використовуватиметься форма семінарів-дискусій. Семінари-
дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної 
теми. Вони будуть використані для семінарських занять, пов'язаних з 
популярними агротуристичними дестинаціями і розвитком сільського туризму 
у різних регіонах України. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими 
як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 
 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
• семінарські заняття : максимальна кількість балів_60 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__30__ 
 • індивідуальне завдання_10_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по 
завершенні курсу. 
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Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу  

«Cільський зелений туризм» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

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 …Т13 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

 Завдання, год Термін 
виконання 

1 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. 
 

Лекція 1.Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів 
сільського туризму в Україні // Вісник Київського 
національного університету культури і мистецтв. 
Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Мальська М. П. Сільський зелений туризм в 
Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. 
Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 
4.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
 

2 год - 

2 Види і типи засобів 
розміщення у сільському 
туризмі 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1.Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі кластерів 
сільського туризму в Україні // Вісник Київського 
національного університету культури і мистецтв. 
Серія: Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Мальська М. П. Сільський зелений туризм в 
Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. 

1. Класифікація видів і 
типів засобів 
розміщення у 
сільському туризмі 
2. Стандарти засобів 
розміщення у 
сільському туризмі 
 
2 год. 

На 
семінарськ
ому 
занятті 



Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 
4.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
 

3 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. 
 

Лекція 1.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. 
2.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. 
3.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. 

2 год - 

4 Аналіз каталогів сільського 
туризму 

Практичне 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1.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. 
2.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. 
3.Правові і методологічні аспекти сільського та 

1. Загальний опис 
каталогу сільського 
туризму 
2. Зміст і наповнення 
каталогу, формат 
подачі інформації 
3. Аналіз 
представленої 
інформації 
4. Призначення і 
цільова аудиторія 
каталогу 
5. Оцінка і пропозиції  

На 
практично
му занятті 



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

 
2 год. 

5 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).    
 

Лекція 1.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. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

4 год - 

6 Основні види послуг в 
сільському туризмі і 
агротуризмі 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1.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. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 

1. Основні і додаткові 
послуги сільського 
туризму і агротуризму 
обраного господарства 
(агрооселі) 
2. Основні послуги – 
якість, спектр, цінова 
політика 
3. Додаткові послуги – 
якість, спектр, цінова 
політика 
4. Пропозиції щодо 
удосконалення 

На 
семінарськ
ому 
занятті 



Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

надаваних послуг 
 
2 год. 

7 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. 
 

Лекція 1.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. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

2 год - 

8 Особливості формування 
продуктів сільського туризму 
і агротуризму 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1.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. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 

1. Складові продукту 
сільського туризму і 
агротуризму обраного 
господарства/місцевос
ті 
2. Основні 
характеристики 
продуктів  
3. Аналіз 
маркетингових 
інструментів для 
просування продуктів 

На 
семінарськ
ому 
занятті 



3.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

4. Пропозиції щодо 
ефективнішого 
просування продуктів  
 
2 год. 

9 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.  
 

Лекція 1.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. 
2.Zinko Yu. A Multilevel Universal Model of the 
Rural Tourism Cluster: Implementztion at the Local 
Level / Y. Zinko, M. Malska, I. Kriba // Toutism and 
Recreation in Cities and Regions Development 
[volum editor Arnold Bernaciak] – Poznan: The 
WSB University in Poznan Press, 2018. – Studia 
Periegetica. – № 4(24). – P. 11-24. 
3.Мальська М. Система міжнародної сертифікації 
GoToCarpathia як інструмент підвищення 
конкурентоспроможності регіональних 
туристичних продуктів Східних Карпат / М. 
Мальська, Н. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. Зінько, П. 
Горішевський // Конкурентоспроможність в 
умовах глобалізації: реалії, проблеми та 
перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної 
науково-практичної конференції [За ред. Саух І. 
В.] – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67-
69. 
 

4 год - 

10 Особливості формування 
продуктів сільського туризму 
і агротуризму 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

1.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. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 

1. Складові продукту 
сільського туризму і 
агротуризму обраного 
господарства/місцевос
ті 
2. Основні 
характеристики 
продуктів  

На 
семінарськ
ому 
занятті 



структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

3. Аналіз 
маркетингових 
інструментів для 
просування продуктів 
4. Пропозиції щодо 
ефективнішого 
просування продуктів  
 
2 год. 

11 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.   
 

Лекція 1.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 
2.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. 
3. Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку 
сільського туризму в Україні // Міжнародна 
науково-практична конференція “Відпочинок у 
сільській місцевості в Україні у ХХІ столітті: 
проблеми та перспективи.” – Переяслав-
Хмельницький, 2000 – с.34-36 
 

2 год - 

12 Агротуристичні місцевості 
Карпатського регіону 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 

1.Зінько Ю., Петранівський В., Рутинський М. 
Суспільно-географічні тенденції та періодизація 
розвитку сільського туризму в Україні // Зб. наук. 

1. Загальна 
характеристика 
обраної 

На 
семінарськ
ому 



бесіда, 
обговорення 

праць «Теоретичні та методологічні проблеми 
суспільної географії» - Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – с. 370-380. 
2.Зінько Ю., Ковалів М. Туристичний бізнес з 
повагою до природи. – Газета «Галицький 
кореспондент». – № 27, 12 липня 2007 р. – с. 6. 
3.Зінько Ю. Туризм в Карпатському регіоні: 
шанси і загрози для природного середовища // 
Географія і туризм: європейський досвід. 
Матеріали міжнародної наукової конференції. 
Частина друга. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2007. - С.10-18. 
 

агротуристичної 
місцевості 
2. Аналіз основних 
пропозицій 
агротуристичної 
місцевості 
3. Аналіз 
інформаційно-
рекламного 
забезпечення 
4. Пропозиції щодо 
удосконалення 
просування продуктів і 
послуг обранох 
агротуристичної 
місцевості 
 
4 год. 

занятті 

13 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. 
. 

Лекція .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. 
2.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. 
3.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. 

4год - 

14 Аналіз схем категоризації 
осель у програмі «Українська 
гостинна садиба» 

Практичне 
заняття. 
Доповідь, 

1.Зінько Ю., Голинський Р. Сільська оселя краща 
за санаторій. – Ж. «Наше кредо», № 6 (14), 
червень 2007 р. – с. 10-11. 

1. Категорії осель 
2. Вимоги (стандарти) 
до осель різних 

На 
практично
му занятті 



бесіда, 
обговорення 

2.Літо в Карпатах України / Юрій Зінько, Наталія 
Ясинська, Роман Красій, Василь Кобилюк, 
Анатолій Яремчишин // Туристичний путівник. 
Івано-Франківськ: Рада з туризму Карпатського 
регіону, 2004. – 56 с. 
3.Порадник організатору відпочинку та власнику 
садиби // Методичний посібник. Випуск № 3 – 
Туризм сільський зелений зелений, 2002. - с.24. 
4.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. 
5.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
 

категорій 
3. Види і якість 
надання послуг у 
різних категоріях 
осель 
4. Аналіз відповідності 
заявлених категорій 
пропонованих осель 
 
2 год. 

15 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. 
 

Лекція 1. Мальська М. П. Сільський зелений туризм 
в Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, 
Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Регіон 
– 2015: стратегія оптимального розвитку : 
матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Харків, 5–6 
листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 

2. Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: 
монографія / [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – 
Львів: ЛТЕУ, 2018. – С. 188–202. 

3. Пизоха Б. Перспективи впровадження 
системи міжнародної сертифікації 
GoToCarpathia для об’єктів зеленого туризму 
в Українських Карпатах / Б. Пизоха, Ю. 
Зінько, М. Мальська, Н. Антонюк // 
Європейська інтеграція та міжнародна 

2 год - 



безпека туризму: [Текст]: Зб. матер. між нар. 
наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.). / 
Міністерство освіти і науки України. 
Львівський інститут економіки і туризму. – 
Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 210-217. 

4. Мальська М., Зінько Ю. Типи і моделі 
кластерів сільського туризму в Україні // 
Вісник Київського національного 
університету культури і мистецтв. Серія: 
Туризм. – 2018. – Вип. 2. – С. 8–23. 

 

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

Практичне 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

1.Зінько Ю., Голинський Р. Сільська оселя краща 
за санаторій. – Ж. «Наше кредо», № 6 (14), 
червень 2007 р. – с. 10-11. 
2.Літо в Карпатах України / Юрій Зінько, Наталія 
Ясинська, Роман Красій, Василь Кобилюк, 
Анатолій Яремчишин // Туристичний путівник. 
Івано-Франківськ: Рада з туризму Карпатського 
регіону, 2004. – 56 с. 
3.Порадник організатору відпочинку та власнику 
садиби // Методичний посібник. Випуск № 3 – 
Туризм сільський зелений зелений, 2002. - с.24. 
4.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 
5.Мальська М. П. Сільський зелений туризм в 
Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. 
Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 

 
 
4 год. 

На 
практично
му занятті 

17 Тема 9. Особливості 

маркетингу сільського 

туризму. Специфічні риси 
маркетингу сільського 
туризму. Види просування і 

Лекція 1.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. – 

2 год  



реалізації агротуристичного 
продукту: прямий продаж, 
рекламна продукція, 
стимулювання збуту, зв’язки 
з громадськістю, участь у 
ярмарках і виставках. 
Маркетингове забезпечення 
агротуристичних місцевостей 
та регіонів. 
 

С. 32-40. 
2.Мальська М.П., Зінько Ю.В. Кластери 
сільського туризму України як інноваційні 
структури / Функціонування та перспективи 
розвитку туристичної галузі України: монографія 
/ [за заг. ред. М.Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 
С. 188–202. 
3.Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку 
сільського туризму в Україні // Міжнародна 
науково-практична конференція “Відпочинок у 
сільській місцевості в Україні у ХХІ столітті: 
проблеми та перспективи.” – Переяслав-
Хмельницький, 2000 – с.34-36 
 

18 Порівняльний аналіз 
продуктів і послуг сільського 
туризму різних регіонів 
України 

Практчине 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1.Зінько Ю., Голинський Р. Сільська оселя краща 
за санаторій. – Ж. «Наше кредо», № 6 (14), 
червень 2007 р. – с. 10-11. 
2.Літо в Карпатах України / Юрій Зінько, Наталія 
Ясинська, Роман Красій, Василь Кобилюк, 
Анатолій Яремчишин // Туристичний путівник. 
Івано-Франківськ: Рада з туризму Карпатського 
регіону, 2004. – 56 с. 
3.Порадник організатору відпочинку та власнику 
садиби // Методичний посібник. Випуск № 3 – 
Туризм сільський зелений зелений, 2002. - с.24. 
4.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. 
5.Село – мов писанка. Путівник із зеленого 
туризму // За ред. В.Васильєва – Київ: Журнал 
“Туризм сільський зелений зелений” – 2001. – 64 
с. 

1. Загальна 
характеристика 
обраних для 
порівняння регіонів 
2. Характеристика 
продуктів і послуг 
сільського туризму 
обраних регіонів 
3. Порівняльний аналіз 
агротуристичних 
пропозицій обраних 
регіонів 
4. Порівняльний аналіз 
інформаційно-
рекламного 
забезпечення 
агротуристичних 
продуктів обраних 
регіонів   
5. Пропозиції щодо 
вдосконалення послуг 
обраних регіонів 
 
2 год. 

На 
практично
му занятті 

19 Тема 10. Перспективи Лекція 1.Мальська М. П. Сільський зелений туризм в 4 год  



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. 
 

Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. 
Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 
2.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
3.Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку 
сільського туризму в Україні // Міжнародна 
науково-практична конференція “Відпочинок у 
сільській місцевості в Україні у ХХІ столітті: 
проблеми та перспективи.” – Переяслав-
Хмельницький, 2000 – с.34-36 
4.Зінько Ю., Петранівський В., Рутинський М. 
Суспільно-географічні тенденції та періодизація 
розвитку сільського туризму в Україні // Зб. наук. 
праць «Теоретичні та методологічні проблеми 
суспільної географії» - Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – с. 370-380. 
5.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. 
 

20 Аналіз наукових і 
методичних розробок з 
сільського туризму 

Практчине 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

1.Мальська М. П. Сільський зелений туризм в 
Карпатському регіоні: сучасний стан і 
перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. 
Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: 
стратегія оптимального розвитку : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції (м. 

1. Вид публікації, 
назва і автори 
2. Структура 
публікації 
3. Тематика публікації 
та коротка анотація 

На 
практично
му занятті 



Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130. 
2.Суть, роль та розвиток агротуризму в курортах: 
Навч. посібник / М. Кравець, Ю. Зінько, В. 
Сухорський. – Дрогобич, 2014. – 95 с. 
3.Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку 
сільського туризму в Україні // Міжнародна 
науково-практична конференція “Відпочинок у 
сільській місцевості в Україні у ХХІ столітті: 
проблеми та перспективи.” – Переяслав-
Хмельницький, 2000 – с.34-36 
4.Зінько Ю., Петранівський В., Рутинський М. 
Суспільно-географічні тенденції та періодизація 
розвитку сільського туризму в Україні // Зб. наук. 
праць «Теоретичні та методологічні проблеми 
суспільної географії» - Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – с. 370-380. 
5.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. 

4. Аналіз змістовності 
публікації 
 
4 год. 

21 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.  
 

Лекція 1.Зінько Ю., Ковалів М. Туристичний бізнес з 
повагою до природи. – Газета «Галицький 
кореспондент». – № 27, 12 липня 2007 р. – с. 6. 
2.Зінько Ю. Туризм в Карпатському регіоні: 
шанси і загрози для природного середовища // 
Географія і туризм: європейський досвід. 
Матеріали міжнародної наукової конференції. 
Частина друга. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. 
Франка, 2007. - С.10-18. 
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