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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 4,0 

Галузь знань 

01 «Освіта/Педагогіка» 

За  вибором студента 

Модулів — 2 Спеціальність: 

014.07 «Середня освіта 

(географія)» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів — 4 4-й 4-й 

Індивідуальне  

науково-дослідне  

завдання не передбачено 

навчальним планом 

Семестр 

Загальна кількість  

годин 120 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання: 

аудиторних 4,5 

самостійної роботи  

студента — 6,5 

Перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

20 год.  - год 

Практичні, семінарські 

28 год.  - год 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

72 год.  год.  

Індивідуальні завдання:  

8 год.  

Вид контролю: екзамен 

Передумови вивчення дисципліни: прослухані дисципліни Загальна екологія, 

Біогеографія, Заповідна справа, Основи раціонального природокористування і 

охорона природи 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент природоохоронних територій» є вивчення 

особливосте розвитку, збереження і відтворення природоохоронних територій з урахуванням 

управлінських підходів щодо забезпечення їхнього збалансованого розвитку в умовах ринкових 

відносин. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню компетентностей: 

Загальні компетентності: 



ЗК05.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності 

ФК06. Здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, 

педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

ФК15. Здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та 

людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства.   

 

3. Очікувані результати навчання 

Вивчення дисципліни «Менеджмент природоохоронних територій» сприяє отриманню 

наступних  програмних результатів навчання освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра: 

ПРН 3. Описувати основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікувати зв'язки і залежності між 

компонентами, знати причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них; 

ПРН 5. Пояснює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом 

природних і антропогенних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції 

сталого розвитку людства; 

ПРН 15. Здійснює відбір, аналіз, представлення і поширення географічної інформації, 

використовуючи різноманітні письмові, усні та візуальні засоби, картографічні методи (в тому 

числі – за допомогою інформаційних технологій). 

 

4.Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Державна система управління природоохоронними територіями 

 

Змістовий модуль 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи 

менеджменту природоохоронних територій 

Лекція 1.Основні поняття та складові природоохоронних територій  

Завдання курсу, основні поняття та принципи менеджменту природоохоронних територій, 

розвиток системи геоекологічного менеджменту в Україні. Еколого-економічна сутність 

менеджменту в природно-заповідній сфері. Класифікація природно-заповідних територій та 

об’єктів. 

Лекція 2. Нормативно-правова база менеджменту природно-заповідного фонду 

Нормативно-правова база менеджменту природно-заповідного фонду в Україні, її 

структура, основні суб’єкти управління, шляхи реалізації та інтеграції їх інтересів та 

повноважень, принципів сталого розвитку. Засоби забезпечення реалізації управлінських рішень, 

дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, цивільна відповідальність. 

 

Змістовий модуль 1.2. Структурно-функціональний аналіз системи управління 

природоохоронними територіями 

Лекція 3. Структурно-функціональний аналіз системи органів управління 

природоохоронними територіями 

Структурно-функціональний аналіз сучасної системи органів управління у галузі охорони 

навколишнього природного середовища в Україні, роль і місце органів місцевого 

самоврядування, спеціально уповноважених органів державного управління, принципи розподілу 

повноважень між ними, механізми координації діяльності таких органів, роль і місце 

координаційних, консультативних, дорадчих органів, наукових установ, громадських 

організацій.  

 

Лекція 4. Економічні аспекти управління природно-заповідним фондом України  



Поняття, функції і методи управління природно-заповідним фондом України. Механізми 

фінансового забезпечення функціонування установ природно-заповідного фонду. Екологічне 

оподаткування й інвестування територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  

Лекція 5. Природоохоронна діяльність на територіях і об’єктах природно-заповідного 

фонду України  

Літопис природи. Рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. Освітньо-виховна діяльність у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 

 

Модуль 2. Стратегічний менеджмент на природоохоронних територіях 

 

Змістовий модуль 2.1. Створення та проектування природоохоронних територій. 

Лекція 6. Порядок створення територій та об’єктів ПЗФ.  

Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об’єктів 

ПЗФ,розгляд клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів ПЗФ, прийняття 

рішення про створення чи оголошення територій та об’єктів ПЗФ та їх охоронних зон.  

 

Лекція 7. Формування мережі природоохоронних територій. 

Системні основи формування мережі природно-заповідних територій. Мережа територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України. Всеєвропейська та національна екологічні 

мережі. Смарагдова мережа. 

 

Лекція 8. Державний кадастр природно-заповідного фонду. 

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, державний аудит 

природно-заповідного фонду.  

 

Змістовий модуль 2.2. Міжнародне співробітництво у галузі менеджменту 

природоохоронних територій. 

Лекція 9. Концептуальні підходи до удосконалення менеджменту природно-заповідних 

територій. 

Стратегічний менеджмент розширеного відтворення природно-заповідних територій та 

об’єктів. Методика експрес-оцінки (RAPPAM) стану територій природно-заповідного фонду та 

визначення пріоритетів щодо управління ними.  

Лекція 10. Міжнародний досвід менеджменту природоохоронних територій 

Сучасні міжнародні вимоги з питань менеджменту природних ресурсів, міжнародне 

нормативно-правове регулювання з цих питань, міжнародні організації та їх роль, загальні засади 

менеджменту природно-заповідного фонду за законодавством Європейського Союзу та у деяких 

зарубіжних країнах. 

  

 

  



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

Л П Лаб інд 
с. 

р.  
л п лаб інд 

с. 

р.  

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

Модуль 1. Державна система управління природоохоронними територіями 

Змістовий модуль 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні 

основи менеджменту природоохоронних територій 

Лекція 1. Основні поняття та 

складові природоохоронних 

територій 

12 2 2   8       

Лекція 2. Нормативно-правова 

база менеджменту природно-

заповідного фонду 

10 2 2   6       

Змістовий модуль 1.2.Структурно-функціональний аналіз системи управління 

природоохоронними територіями 

Лекція 3 Структурно-

функціональний аналіз системи 

органів управління 

природоохоронними 

територіями 

14 2 4   8       

Лекція 4. Економічні аспекти 

управління природно-

заповідним фондом України 

12 2 4   6       

Лекція 5. Природоохоронна 

діяльність на територіях і 

об’єктах природно-заповідного 

фонду України 

12 2 2   8       

Модуль 2. Стратегічний менеджмент на природоохоронних територіях 

Змістовий модуль 2.1. Створення та проектування природоохоронних територій 

Лекція 6. Порядок створення 

територій та об’єктів ПЗФ. 

14 2 4   8       

Лекція 7. Формування мережі 

природоохоронних територій. 

12 2 2   8       

Лекція 8. Державний кадастр 

природно-заповідного фонду. 

10 2 2   6       

Змістовий модуль 2.2. Міжнародне співробітництво у галузі менеджменту 

природоохоронних територій. 

Лекція 9. Концептуальні 12 2 4   6       



підходи до удосконалення 

менеджменту природно-

заповідних територій. 

Лекція 10. Міжнародний досвід 

менеджменту 

природоохоронних територій 

12 2 2   8       

Усього годин 120 20 28   72       

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Класифікація природоохоронних територій та об’єктів. 2 

2 Нормативно-правова база менеджменту природно-заповідного фонду 2 

3 Принципи менеджменту в природно-заповідній сфері 2 

4 
Вивчення системи органів управління у галузі охорони навколишнього 

природного середовища природно-заповідних об’єктів 
2 

5 
Механізми фінансового забезпечення функціонування установ природно-

заповідного фонду 
2 

6 
Екологічне оподаткування й інвестування територій та об’єктів природно-

заповідного фонду 
2 

7 
Природоохоронна діяльність на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду 
2 

8 
Виявлення територій, придатних для оголошення об’єктами природно-

заповідного фонду 
2 

9 Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій 

та об’єктів ПЗФ на прикладі НПП «Перлина Волино-Поділля» 
2 

10 Системні основи формування національної екологічної мережі 2 

11 Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду 2 

12 Методики експрес-оцінки (RAPPAM) стану територій природно-

заповідного фонду та визначення пріоритетів щодо управління ними 
2 

13 Негативні чинники і загрози у межах природоохоронних територій 2 

14 Міжнародний досвід менеджменту природно-заповідного фонду 2 

Всього 28 

 

6. Самостійна робота 

 

 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Історія становлення заповідної справи: від ідеї до практики в обраній 

адміністративній області (наприклад, Рівненській області). 

4 



2.  Екологічні передумови розвитку природоохоронних територій в Україні. 4 

3.  Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний 

фонд. 

2 

4.  Система нормативно-правових актів про природно-заповідний фонд. 4 

5.  Концепція збалансованого розвитку в контексті охорони природи 4 

6.  Еколого-правова сфера розвитку природно-заповідної справи. 4 

7.  Роль і значення природно-заповідних територій та об’єктів у житті 

суспільства. 

4 

8.  Місце фахівця-географа в галузі заповідної справи. 2 

9.  Скласти перелік міжнародних організацій, фондів, проектів тощо, які 

надають фінансову підтримку для реалізації науково-практичних досліджень 

у межах природно-заповідних територій України; наприклад, Програма 

розвитку ООН в Україні. 

4 

10.  Розбудова природно-заповідних територій як механізм подолання кризи 

біорізноманіття 

4 

11.  Удосконалення категоріальної структури природно-заповідного фонду. 4 

12.  Ознаки екологічної кризи біосфери. 4 

13.  Негативні чинники і загрози у межах природоохоронних територій 2 

14.  Еколого-економічна сфера розвитку природно-заповідної справи. 4 

15.  Еколого-соціальна сфера розвитку природно-заповідної справи. 4 

16.  Використовуючи інформаційні джерела, заповніть таблицю, що відображає 

зміст базових міжнародних конвенцій, угод та інших правових механізмів, 

які стосуються галузі заповідної справи. 

4 

17.  Міжнародна класифікація природоохоронних територій. 4 

18.  Збереження й охорона флори та фауни і природних середовищ існування у 

законодавстві ЄС. 

4 

19.  Проблеми та перспективи створення транскордонних природоохоронних 

територій. 

4 

20.  Європейське законодавство в галузі заповідної справи. 2 

21.  Всього 72 

 

7. Індивідуальні завдання. 

1. Організація території та управління Карпатським національним природним парком  

2. Організація території та управління Шацьким національним природним парком  

3. Організація території та управління національним природним парком «Синевир»  

4. Організація території та управління Азово-Сиваським національним природним парком  

5. Організація території та управління Вижницьким національним природним парком  

6. Організація території та управління національним природним парком «Подільські Товтри»  

7. Організація території та управління національним природним парком «Святі Гори» 

8. Організація території та управління Яворівським національним природним парком  

9. Організація території та управління Деснянсько-Старогутським національним природним 

парком 

10. Організація території та управління національним природним парком «Сколівські Бескиди» 

11. Організація території та управління Ужанським національним природним парком 

12. Організація території та управління національним природним парком «Гуцульщина» 

13. Організація території та управління Галицьким національним природним парком 

14. Організація території та управління національним природним парком «Гомільшанські ліси» 

15. Організація території та управління Ічнянським національним природним парком 

16. Організація території та управління національним природним парком «Великий Луг» 

17. Організація території та управління Мезинським національним природним парком 

18. Організація території та управління національним природним парком «Голосіївський» 



19. Організація території та управління національним природним парком «Залісся»  

20. Організація території та управління Білоозерським національним природним парком 

21. Організація території та управління Слобожанським національним природним парком 

22. Організація території та управління Пирятинським національним природним парком 

23. Організація території та управління Джарилгацьким національним природним парком 

24. Організація території та управління Дворичанським національним природним парком 

25. Організація території та управління Черемоським національним природним парком 

26. Організація території та управління Сіверсько-Донецьким національним природним парком  

27. Організація території та управління Дермансько-Острозьким національним природним 

парком 

28. Організація території та управління національним природним парком «Кременецькі гори» 

29. Організація території та управління національним природним парком «Чарівна гавань» 

30. Організація території та управління національним природним парком «Бузький Гард» 

31. Організація території та управління національним природним парком «Білобережжя 

Святослава» 

32. Організація території та управління національним природним парком «Тузловські лимани»  

33. Організація території та управління Хотинським національним природним парком 

34. Організація території та управління Верховинським національним природним парком 

35. Організація території та управління Приазовським національним природним парком 

36. Організація території та управління Нижньосульським національним природним парком 

37. Організація території та управління національним природним парком «Північне Поділля» 

38. Організація території та управління Нижньодністровським національним природним парком 

 

8. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 – практичний метод ( практичні заняття); 

МН3– наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

 

9. Методи оцінювання. 

МО2 – усне або письмове опитування 

МО4 – тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 – залік. 

10. Засоби діагностики результатів навчання 

- стандартизовані тести; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- завдання на тренажерах. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

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 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 

FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1–34 F незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано  

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

№ 1 № 2 № 3 №4 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 40 100 

5 4 6 5 5 6 5 4 5 5 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

5 бали 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

3 бали 

(ВСР) 

= 

4 бали 

2 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

6 бали 

2 бали 

(ВПР) 

+ 

3 бали 

(ВСР) 

= 

3 бали 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

5 бали 

2 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

6 бали 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

5 бали 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

3 бали 

(ВСР) 

= 

4 бали 

2 бали 

(ВПР) 

+ 

3 бали 

(ВСР) 

= 

5 бали 

1 бали 

(ВПР) 

+ 

4 бали 

(ВСР) 

= 

5 бали 

 

Примітка: ВПР – виконання практичної роботи; ВСР – виконання самостійної роботи., Т1, Т2... Т10 

— теми лекцій. 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій  з дисципліни «Менеджмент природоохоронних територій». 

2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. 

3. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни. 

4. Тестові завдання для здійснення проміжного контролю знань з дисципліни. 

6. Тестові завдання для здійснення підсумкового контролю знань з дисципліни. 

 

14. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

 

1. Поняття про природно-заповідний фонд. Класифікація природно-заповідних територій та 

об’єктів. 

2. Оцінка значущості мережі природно-заповідного фонду. 

3. Основні засоби збереження територій та об’єктів ПЗФ. 

4. Виділення в натурі територій та об’єктів ПЗФ. 

5. Природні й біосферні заповідники  

6. Природні заповідники: статус, завдання і особливості охорони  



7. Біосферні заповідники: статус, завдання, структура території та особливості управління  

8. Особливості функціонування заповідників в Україні 

9. Національні парки: функції, завдання та основні типи  

10. Функціональне зонування національних парків  

11. Регіональні ландшафтні парки  

12. Заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища  

13. Штучно створені території та об’єкти природно-заповідного фонду України: ботанічні 

сади, дендрологічні парки  

14. Штучно створені території та об’єкти природно-заповідного фонду України: зоологічні 

парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва  

15. Природоохоронна діяльність на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду 

України. Літопис природи  

16. Рекреаційна діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

17. Освітньо-виховна діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

18. Поняття, функції і методи управління природно-заповідним фондом України  

19. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів 

20. Принципи менеджменту в природно-заповідній сфері 

21. Механізми фінансового забезпечення функціонування установ природно-заповідного 

фонду  

22. Екологічне оподаткування й інвестування територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду  

23. Нормативно-правові засади створення та проектування територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України.  

24. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

25. Етапи і процедура створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду  

26. Проектування територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

27. Особливості резервування територій для заповідання. 

28. Поняття «екологічна мережа», її структурні елементи.  

29. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України 

30. Стратегічний менеджмент розширеного відтворення природно-заповідних територій та 

об’єктів.  

31. Методика експрес-оцінки (RAPPAM) стану територій природно-заповідного фонду та 

визначення пріоритетів щодо управління ними.  

32. Сучасні міжнародні вимоги з питань менеджменту природних ресурсів 

 

15. Рекомендована література 

Основна: 

1. Гринчишин Н.М. Природно-заповідна справа : навч. посіб. / Н.М. Гринчишин. – Львів: 

ЛДУБЖД, 2008. – 224 с. 

2. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи : навч. посіб. для студентів спеціальності 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» / Ю.М. Грищенко – Рівне: Вид-во РДТУ, 

2000. – 234 с. 

3. Давиденко В.М. Заповідна справа : навч. посіб. / В.М. Давиденко. – Миколаїв: Вид-во МФ 

НаУКМА, 2001. – 140 с. 

4. Екологічне законодавство України. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2002. – 928 с. 

5. Заповідна справа : навч. посіб. / Л.Л. Товажнянський, В.Д. Солодкий, Ю.Г. Масікевич [та 

ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 240 с. 

6. Заповідна справа в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – 

К. : Географіка, 2003. – 306 с. 

7. Иванов А.Н. Охраняемые природные территории : учеб. пособие / А.Н. Иванов, В.П. 

Чижова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 119 с. 

8. Ковальчук А.А. Заповідна справа : наук.-довід. вид. / А.А. Ковальчук. – Ужгород : «Ліра», 



2002. – 312 с. 9. Лысенко И.О. Охрана природы и заповедное дело (курс лекций) : учебное 

пособие / И.О. Лысенко, Д.С. Салпагаров. – Ставрополь : АГРУС. – 2006. – 344 с. 

10. Петрина Н.В. Заповідна справа : конспект лекцій у схемах і таблицях / Н.В. Петрина. – К. : 

Центр ІТ, 2007. – 116 с. 

11. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа : навч. посіб. / С.Ю. Попович. – К. : Арістей, 

2007. – 480 с. 

12. Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / 

Гол. ред. К.М. Ситник. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 332 с. 

13. Природно-заповідний фонд Харківської області // О.В. Клі-мов, О.Г. Вовк, О.В. Філатова. – 

Х. : Райдер, 2005. – 304 с. 

14. Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные территории / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. 

– М. : Мысль, 1978. – 298 с. 

15. Решетюк О.В. Заповідна справа: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / О.В. 

Решетюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 100 с. 

16. Решетюк О.В. Заповідна справа: теорія та практика : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / О.В. 

Решетюк. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 232 с. 

17. Сівак В.К. Заповідна справа : навч. посіб. / В.К. Сівак, В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена 

Буковина, 2001. – 208 с. 

18. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні : підручник / О.І. Фурдичко, В.К. Сівак, В.Д. 

Солодкій. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с. 

Додаткова: 

1. Андрієнко Т.Л. Наукові дослідження територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Літопис природи / Т.Л. Андрієнко // Заповідна справа Україні. – К. : Географіка, 2003. – С. 183-

188. 

2. Арсеньева Е.И. Экотуристский потенциал особо охраняемых природных территорий и 

проблемы его использования [Электронный документ] / Е.И. Арсеньева, А.С. Кусков. – Режим 

доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/arsenjeva6.htm 

3. Бевзенко В.М. Управління природно-заповідним фондом України (організаційно-правові 

питання) : монографія / В.М. Бевзенко. – Херсон : Айлант, 2005. – 268 с. 

4. Биогеография : учебник / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Криво-луцкий, Е.Г. Мяло [и др.]. – М. : 

Академия, 2003. – 480 с. 

5. Ботанічні сади і дендрологічні парки вищих навчальних закладів [Електронний документ] / 

Л.Н. Андрєєв, М.Н. Бер, А.А. Єгоров [та ін.]. – Режим доступу: hb.karelia.ru/hb3/1.pdf 

6. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине / В.Е. Борейко. – Киев : Киевский 

эколого-культурный центр, 2002. – 272 с. 

7. Борейко В.Е. Этика и менеджмент заповедного дела / В.Е. Борейко. – К. : Логос, 2005. – 327 

с. 

8. Варивода Є.О. Конструктивно-географічні основи управління природно-заповідним фондом 

в межах адміністративних районів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук 

:спец. 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» / Є.О. 

Варивода. – Х., 2009. – 20 с. 
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