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 Законодавство України про туризм  
zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр   

 

 Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку 
tourlib.net/statti_ukr/tourism_ukr.htm  

 

 ТОП-10 природних див України, які потрібно відвідати кожному  

https://tsn.ua/.../top-10-prirodnih-div-ukrayini-yaki-potribno-vidvidati-

kozhnomu-tur 

 

 10 провінційних палаців та садиб України  

https://tsn.ua/.../10-provinciynih-palaciv-ta-sadib-ukrayini-dlya-turizmu-

933217.html  

  

 Туристичні маршрути 
http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php  

 

 Сайт Ради з туризму Карпатського регіону  

http://www.tourism-carpathian.com.ua/ 

 TERRA INCOGNITA   

http://www.terraincognita.info/ 

Справжні пригоди, активний, екологічний та екскурсійний туризм в Украї-

ні. 

 «Яблунівська садиба» http://sadyba.org.ua/ 

Сайт «Яблунівська садиба» — це запрошення на відпочинок в Карпати. Зо-

всім недалеко від селища Яблунів знамениті місця паломництва туристів, 

проте саме тут ви можете насолоджуватись величними краєвидами, похода-

ми в гори, водоспадами, гуцульською екзотикою, не потерпаючи від натов-

пу, тобто сповна. На сайті міститься багато матеріалів про Прикарпаття, гу-

цульську архітектуру, фото та музеї Карпат, а також вперше про українсь-

кий свищик. 

 

 Дивосвіт http://www.dyvosvit.com/ 

Незабутні мандрівки природою України — пішохідні та лижні походи, ве-

ломандрівки, сплави річками, відвідування печер, скаутські зимові та літні 

табори для дітей. 
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  Розвиток зеленого туризму в Україні http://www.mandrivka.net/ 

Допоможе вам швидко і якісно підібрати місце Вашого відпочинку — 

гостинний двір, санаторій, котедж, садибу, базу відпочинку або пансіо-

нат. Тут є пропозиції на будь-який смак і гаманець. Найголовніше — це 

достовірна інформація, велика кількість фото закладів, відгуки туристів 

і прямі телефони, до власників. Чекаємо всіх шанувальників активного, 

спокійного і просто красивого відпочинку в Карпатах. 

 

 Турклуб http://www.tourclub.com.ua/ 

Активний відпочинок в Західній Україні: сплави рівнинними і гірськими 

річками, пішохідні та лижні походи у Карпати, спелео-тури у гіпсові пе-

чери, екскурсійні програми, екстремальні ігри та семінари. 

 

 Все про туризм. Туристична бібліотека  http://tourlib.net/ua.htm 

Сайт  присвячений проблемам розвитку туризму в світі та в Україні. 

Сайт створений з метою накопичення та обміну інформацією про туризм, 

туристичний бізнес, відпочинок, подорожі та рекреацію, а також обгово-

рення проблем туристичної освіти.  

На даному сайті представлена різноманітна інформація для студентів, 

котрі навчаються у профільних туристичних навчальних закладах: книги 

по туризму, підручники, статті, методичні матеріали, закони, матеріали для 

підготовки до семінарських та практичних занять, для написання рефера-

тів, курсових, дипломних та магістерських робіт. Викладачам дисциплін 

напряму "Туризм" - методичні матеріалидля організації навчального проце-

су, література для підготовки курсів лекцій та проведення семінарських і 

практичних занять. Для аспірантів і вчених - наукові статті по туризму, зві-

ти Всесвітньої туристичної організації (ВТО), а також база авторефератів 

кандидатських і докторських дисертацій по туризму. 

 

 Поради туристам http://tourlib.net/turist.htm   
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