




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 

  вибіркова 
 

 
 

Модулів – 2 

спеціальність  
242  Туризм  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 3-й, 4-й 
 Семестр 

Загальна кількість годин - 
120 

7-й 6-й, 7-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 «Туризм на природоохоронних територіях» пов’язана з 
активізацією ролі природоохоронних територій у формуванні туристичних пропозицій 
регіонів. Нині одночасно актуальними є збереження природної та історико-культурної 
спадщини регіонів задля збереження їх автентичності та використання цієї спадщини для 
економічного розвитку регіонів через сталий розвиток туризму. Розвиток туризму на 
природоохоронних територіях тісно пов’язаний із заповідною справою, екологічним і 
сільським туризмом, менеджментом і маркетингом туризму та сталим розвитком регіонів. 

Мета курсу: вивчення рекреаційно-туристичного потенціалу природоохоронних 
територій для потреб організації і обслуговування туристичних потоків. 

Завдання дисципліни: 
сформувати у студентів систему знань про міжнародні і національні категорії 

природоохоронних ресурсів, забезпечити знання туристичних ресурсів та особливостей 
рекреаційно-туристичного використання природоохоронних територій різного рангу, набути 



вміння планувати та організовувати рекреаційно-туристичне використання національних і 
регіональних парків та інших заповідних територій. 

Очікувані результати. 
У результаті вивчення дисципліни «Туризм на природоохоронних територіях» студент 

повинен знати:  
сутність і завдання основних категорій природоохоронних територій на міжнародному і 

національному рівні; природні та історико-культурні ресурси, рекреаційну інфраструктуру та 
туристичні заняття для різних типів заповідних об’єктів, особливості менеджменту 
відвідувачів та оцінки їх навантаження на довкілля, форми сталого туризму на 
природоохоронних територіях. 

Студент повинен вміти:  
оцінювати рекреаційно-туристичний потенціал природоохоронних територій, планувати 

і впорядковувати туристичні заняття у національних і регіональних парках та на інших 
заповідних територіях, розробляти проекти рекреаційно-туристичного використання 
природоохоронних територій. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Природоохоронні території та об’єкти, їх рекреаційно-

туристичний потенціал та використання 

Тема 1.Поняття і класифікація природоохоронних територій і об’єктів.  
Поняття природоохоронних об’єктів і територій. класифікація природоохоронних 

територій за МСОП. Основні категорії природоохоронних територій та їх менеджмент. 
Природна спадщина ЮНЕСКО  і міжнародна програма біосферних резерватів людина і 
природа.   

Тема 2. Категорії природно-заповідного фонду України.  
Природні заповідні території і об’єкти. Штучно створені заповідні території і об’єкти. 

Структурний і територіальний аналіз природно-заповідного фонду України. Рекреаційна 
функція на заповідних територіях і об’єктах. 

Тема 3. Національні парки як природоохоронно-рекреаційні території.  
Історія створення національних парків. Національні природні парки та їхні основні 

функції. Рекреаційно-туристичний потенціал. Загальне і туристичне зонування. Типізація 
національних парків за доступністю для відвідувачів. Інформаційно-освітня та спеціалізована 
інфраструктура для відвідувачів. Основні види занять і маркетинг рекреаційно-туристичних 
продуктів національних парків.  

Тема 4. Рекреаційно-туристичне використання регіональних ландшафтних парків. 

Регіональні ландшафтні природні парки: основні завдання та рекреаційно-туристичне 
використання. Туристичні атракції, інфраструктура та рекреаційні туристичні заняття РЛП. 
Розвиток рекреацій туризму в РЛП – вибрані приклади. Соціологічні обстеження 
туристичного руху у РЛП. Рекреаційно-туристичне використання малоплощинних заповідних 
об’єктів.  

Тема 5. Туристично-рекреаційний потенціал біосферних заповідників і резерватів. 
Біосферні заповідники (БЗ) як міжнародна категорія охорони природи. Зонування 

біосферних заповідників (резервацій). Туристично-рекреаційний потенціал БЗ. Рекреаційно-
туристичні заняття у біосферних резерватах. Менеджмент рекреації і біосферних резерватах – 
вибрані приклади. 

Тема 6. Дидактичні стежки і тематичні туристичні шляхи як форма організації 

відвідування природоохоронних територій.  

Типізація стежок і шляхів для відвідувачів природоохоронних територій. Дидактичні 



стежки – особливості організацій і екскурсійного обслуговування. Класифікація тематичних 
шляхів. Допустиме рекреаційне навантаження на стежки і тематичні шляхи. 

Змістовний модуль 2. Менеджмент-маркетинг відвідувачів та організація планування 

туристичного використання природоохоронних територій.  

 
Тема 7. Менеджмент відвідувачів національних і регіональних парків. 
Туристичний рух у національних та регіональних парках: світовий і національний 

досвід. Основні групи відвідувачів парків. Особливості обслуговування туристичних потоків 
в парках. Рекреаційно-туристичне зонування парків. Нові тренди у менеджменті відвідувачів 
парків. 

Тема 8.Оцінка туристичного навантаження на природні комплекси 

природоохоронних територій.  
Поняття рекреаційної ємкості території, допустимого і критичного рекреаційного 

навантаження. Методичні підходи до визначення ступеня рекреаційного навантаження для 
різних типів природних середовищ площинних і лінійних рекреаційних об’єктів. врахування 
інфраструктурного забезпечення при дослідженні рекреаційного навантаження. Рекреаційна 
дигресія та її попередження. 

Тема 9. Планування розвитку рекреації і туризму на природоохоронних 

територіях.  
Плани організації парків як основа для перспективного розвитку рекреації туризму. 

Інвентаризація рекреаційного потенціалу парку. Розробка стратегічних завдань і оперативних 
заходів з розвитку рекреації туризму національних і ландшафтних парках. Перспективне 
забезпечення рекреаційно-туристичних занять на природоохоронних територіях. 
Менеджмент плани розвитку рекреації туризму вибраних парків.  

Тема 10. Зарубіжний досвід менеджменту і маркетингу туристичного 

використання національних парків.  
 Досвід розвитку рекреації туризму національних парків США, Великобританії, 

Австралії, Польщі. Нові світові тренди у розвитку рекреації туризму національних і 
ландшафтних парках. 

 Тема 11. Рекреаційно-туристичний потенціал національних і регіональних 

парків України. 

 Типізація парків України за ступенем рекреаційно-туристичного використання. 
Національні і ландшафтні парки інтенсивного і екстенсивного рекреаційно-туристичного 
використання. Нові тенденції в розвитку рекреацій туризму у вітчизняних парках. 

Тема 12. Сталий туризм на природоохоронних територіях.  
Сталий туризм зарубіжний і вітчизняний досвід. Основні принципи і напрями 

впровадження сталого туризму Перспективи розвитку в Україні природоохоронних територій 
та їх рекреаційне використання. 



 

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.  

Природоохоронні території та об’єкти, їх рекреаційно-туристичний потенціал та 

використання 
Тема 1. Поняття і 
класифікація 
природоохоронних 
територій і об’єктів. 

  2 2   4       8 

Тема 2. Категорії 
природно-заповідного 
фонду України. 

  2 4   5   2    8 

Тема 3. Національні 
парки як 
природоохоронно-
рекреаційні території. 

  4 4   4   2 2   8 

Тема 4. Рекреаційно-
туристичне 
використання 
регіональних 
ландшафтних парків. 

  2 2   4   2 2   8 

Тема 5. Туристично-
рекреаційний 
потенціал біосферних 
заповідників і 
резерватів. 

  4 2   5       8 

Тема 6. Дидактичні 
стежки і тематичні 
туристичні шляхи як 
форма організації 
відвідування 
природоохоронних 
територій. 

  2 2   4   2    8 

Змістовний модуль 2.  

Менеджмент-маркетинг відвідувачів та планування туристичного використання 

природоохоронних територій. Вітчизняний і зарубіжний досвід туризму у національних і 

ландшафтних парках 
Тема 7. Менеджмент 
відвідувачів 
національних і 
регіональних парків. 

  4 2   5   2 2   8 

Тема 8. Оцінка 
туристичного 
навантаження на 
природні комплекси 

  2 4   5       8 



природоохоронних 
територій. 

Тема 9. Планування 
розвитку рекреації і 
туризму на 
природоохоронних 
територіях. 

  2 4   5   2 2   8 

Тема 10. Зарубіжний 
досвід менеджменту і 
маркетингу 
туристичного 
використання 
національних парків. 

  4 2   5       8 

Тема 11. Рекреаційно-
туристичний потенціал 
національних і 
регіональних парків 
України. 

  2 2   5   2    8 

Тема 12. Сталий 
туризм на 
природоохоронних 
територіях. 

  2 2   5   2    8 

ВСЬОГО   32 32   56   16 8   96 

 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Категорії територій природно-заповідного фонду України: визначення, 
завдання і функції.  

2 

2 Рекреаційно-туристична діяльність природоохоронних територій 2 
3 Екотуризм у вітчизняних і зарубіжних національних парках 6 
4 Презентація і захист залікових робіт з туризму на природоохоронних 

територіях 
4 

 Всього 14 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Опис туристичних атракцій природоохоронних територій України  2 
2 Природні та історико-культурні атракції природоохоронних територій 

як туристичні ресурси 
2 

3 Аналіз основних видів рекреаційно-туристичних занять на 
природоохоронних територіях 

4 

4 Туристичні шляхи і дидактичні стежки на природоохоронних 
територіях 

2 

5 Оцінка туристичного потенціалу вибраних національних парків 4 
6 Розробка проектів сталого туризму на природоохоронних територіях (з 

використанням науково-методичних публікацій) 
4 

 Всього 18 



 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  Біосферні заповідники в Україні: природоохоронні і туристичні 
функції   

3 

2.  Національні природні парки України: природоохоронні і туристичні 
функції   

2 

3.  Регіональні ландшафтні парки в Україні: природоохоронні і 
туристичні функції   

3 

4.  Малоплощинні об’єкти природно-заповідного фонду України як 
туристичні атракції 

3 

5.  Світовий досвід розвитку туризму в національних парках 2 
6.  Природні та історико-культурні атракції природоохоронних територій 2 
7.  Туристичний потенціал природоохоронних територій 3 
8.  Основні види туристичних занять на природоохоронних територіях  2 
9.  Види та форми пізнавального туризму і екотуризму на 

природоохоронних територіях 
3 

10.  Туристична інфраструктура на природоохоронних територіях: види і 
функції 

2 

11.  Дидактичні стежки: види, головні засади створення і маркування 2 
12.  Туристичні шляхи на природоохоронних територіях – особливості 

створення і функціонування  
2 

13.  Візит-центри національних парків – головні функції і завдання. 3 
14.  Антропогенний вплив рекреаційно-туристичної діяльності на 

природне середовище: види і наслідки. 
3 

15.  Рекреаційно-туристичне навантаження на різні типи природних 
комплексів та методика розрахунку. Рекреаційне навантаження на  

2 

16.  Види інформаційно-рекламної туристичної продукції (буклети, 
карти, путівники, сувеніри тощо) та її призначення 

2 

17.  Зміст і наповнення інформаційно-рекламної продукції (друкованої, 
електронної)  

2 

18.  Форми і способи просування туристичних продуктів 
природоохоронних територій 

3 

19.  Перспективи розвитку рекреації і туризму на природоохоронних 
територіях 

3 

20.  Екоосвітня функція туризму на природоохоронних територіях 3 
21.  Залучення місцевих громад до розвитку туризму і рекреації на 

природоохоронних територіях 
2 

22.  Вплив рекреаційно-туристичної діяльності природоохоронних 
територій на сталий розвиток регіонів 

2 

 Всього: 56 

 

 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

1. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Яворівський».  
2. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Сколівські Бескиди» 
3. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Північне Поділля» 
4. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Дністровський каньйон» 
5. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Подільські Товтри» 
6. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Карпатський» 
7. Пропоновані і перспективні туристичні продукти Карпатського біосферного заповідника 
8. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Гуцульщина» 
9. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Верховинський» 
10. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Вижницький» 
11. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Хотинський» 
12. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Синевир» 
13. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Зачарований край» 
14. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Шацький» 
15. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Нобельський» 
16. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Черемоський» 
17. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Ужанський» 
18. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Галицький» 
19. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Олешківські піски» 
20. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Кременецькі гори» 
21. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Прип’ять-Стохід» 
22. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Кармелюкове Поділля» 
23. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Меотида» 
24. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Мезинський» 
25. Пропоновані і перспективні туристичні продукти НПП «Бузький Гард» 

 
 

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 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. Міжнародна класифікація природоохоронних територій. 
2. Поняття про природно-заповідний фонд, його класифікація згідно національного 

законодавства. 
3. Категорії природно-заповідного фонду в Україні. 
4. Особливості рекреаційно-туристичної діяльності національних природних парків. 
5. Особливості рекреаційно-туристичної діяльності біосферних заповідників. 
6. Особливості рекреаційно-туристичної діяльності регіональних ландшафтних парків. 
7. Природні та історико-культурні атракції природоохоронних територій. 
8. Основні види туристичних занять на природоохоронних територіях. 
9. Туристичний потенціал природоохоронних територій. 
10. Основні види туристичних послуг, що можуть надаватись об’єктами природно-

заповідного фонду. 
11. Охарактеризуйте роль інформаційних центрів та музеїв природи для приваблювання 

відвідувачів 
12. Дайте визначення поняття «рекреаційна дигресія» та охарактеризуйте її основні стадії. 
13. Дайте характеристику туристичних пропозицій національних парків у Європі. 
14. Дайте характеристику туристичних пропозицій національних парків у Північній, 

Центральній та Південній Америці 
15. Дайте характеристику туристичних пропозицій національних парків в Африці. 
16. Дайте характеристику туристичних пропозицій національних парків в Азії та Австралії. 
17. У який спосіб при допомозі екотуризму можна врегулювати конфлікт із місцевим 

населенням, що виник в результаті створення нового природоохоронного об’єкту? 

18. Які природоохоронні об’єкти, на Вашу думку, доцільніше створювати в Україні – 
заповідники чи національні парки? Відповідь обґрунтуйте. 

19. Назвіть основні напрямки і види туристичної діяльності на природоохоронних 
територіях. 

20. Порівняйте 2 типи національних парків: з вираженою рекреаційною функцією та з 
екстенсивним туристичним розвитком, наведіть приклади. Який з цих типів, на Вашу 
думку,  більш придатний для розвитку екологічного туризму?  

21. Які основні напрямки розвитку туризму в національних парках України? Наведіть 



приклади. 
22. Охарактеризуйте екотуристичний потенціал одного з національних парків України (на 

вибір) 
23. У чому полягають особливості розвитку туризму у заповідниках і регіональних 

ландшафтних парках? 
24. Охарактеризуйте основні методи дослідження туристичного руху у природоохоронних 

об’єктах. 
25. Рекреаційна місткість території, рекреаційне навантаження та його основні види 
26. Охарактеризуйте основні напрямки і форми екологічної освіти природоохоронних 

об’єктів. 
27. Наведіть основні вимоги до облаштування екологічних стежок та сформулюйте правила 

поведінки туристів на екологічній стежці 
28. Дайте визначення поняття «екотуристичний продукт» і назвіть його специфічні риси.  
29. Охарактеризуйте основні складові туристичного продукту природоохоронних територій. 
30. Назвіть методи просування рекреаційно-туристичних пропозицій природоохоронних 

територій на туристичному ринку. 
 
 
 
 

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. Закон України „Про  природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992. № 2456-12. 
2. Гетьман В.І. Про рекреаційні навантаження на ландшафтні коиплекси природно-заповідних 

територій // Рідна природа. - №4 – 2003 – С. 8-13.  
3. Гетьман В. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних 

парках і біосферних заповідниках України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - №35 
(280). – с.4-8 

4. Гетьман В.І. Про рекреаційну діяльність у регіональних ландшафтних парках України. // 
Рідна природа. - №3 – 2003 – С. 21-26. 

5. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. 
Навчальний посібник. -2-е вид., перероб. Інфор. –К.:”Альтерпрес”, 2004. 

6. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки „Лісники”. – 
Київ, 2000 – С. 4 – 20.  

7. Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних парків України 
(Наказ Мінприроди України від 21.09.1998 №140)  

8. Постанова Кабінету Міністрів №1913 від 28.12.2000 р. „Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватись бюджетними установами природно-заповідного 
фонду».  

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України „Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі України 
на 2000-2015 роки” від 21.09.2000. № 1989-ІІІ  

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991. № 
1264-12.  

3. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95 
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, 

термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 
університет", 2001. – 395 с.  

5. Гетьман В. Туризм і збереження довкілля Українських Карпат // Географія та основи 
економіки в школі. – 2000. - №3. – с.48-52.  

6. Гетьман В.І. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних навантажень 
на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій // Заповідна справа в Україні на 
межі тисячоліть. – Канів, 1999. – С. 187-192.  

7. Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області [Текст]: 
монографія / Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т». – Ужгород: Говерла, 
2018. – 390 с. 

8. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у національних парках України. 36. Туристичне 
використання національних, парків. Ойцов-С.467-482.  

9. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в національних парках Українських Карпат // 
"Гори і люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. 
Рахів. – с.353-363.  

10. 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. 

11. 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. 
12. 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. 

13. 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. 

14. Зінько Ю.В. Розвиток екологічного і стійкого туризму на Розточчі // Туризм сільський 
зелений, №2, 1999, с.14 

15. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. Організаційні основи туристичної діяльності 
НПП "Сколівські Бескиди" в контексті збалансованого розвитку регіону // "Гори і люди" (у 
контексті сталого розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.100-
104. 

16. Крижановська О.Т. Роль екологічної освіти у діяльності заповідників і національних парків // 
Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – Канів, 1999. – С.197-200. 

17. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. Львів-2003 
18. Кучинська І, Плесак С., Ванда В. Національний парк як осередок екологічної освіти в 

регіоні // Розточанський збір: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції. – Кн. 
2. – Львів: Меркатор, 2001 – с. 24-31. 

19. Методичні рекомендації щодо визначення максимального навантаження на природні 
комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного фонду України за загально-
регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 

20. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на теренах національних природних 
парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір // Вісник 
Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Географія. Вип. 48. – К., 2002. 
С.5-11. 

 
Допоміжна 
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