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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна «Менеджмент природних ресурсів» посвячена 

вивченню ролі екологічного управління в єдиній системі природоохоронної та 

природно-ресурсного діяльності як на державному рівні, так і на рівні окремого 

підприємства. Даний курс орієнтований на отримання студентами інформаційних, 

правових та методичних основ для розробки планів і реалізації систем 

екологічного управління, раціонального використання природних ресурсів, 

впровадження ресурсозберігаючих і енергозберігаючих природоохоронних 

технологій. 

Ключові слова: менеджмент природних ресурсів, стандарти ISO 14000, 

екологічна політика, екологічні аспекти,  оцінка життєвого циклу продукції, 

екологічний маркетинг, екологічне маркування 

 

 

Аbstract 

 

The discipline "Management of natural resources" is devoted to the study of the 

role of environmental management in a unified system of environmental protection and 

natural resource activities both at the state level and at the level of an individual 

enterprise. This course is aimed at providing students with information, legal and 

methodological foundations for the development of plans and implementation of 

environmental management systems, the rational use of natural resources, the 

introduction of resource-saving and energy-saving environmental technologies. 

Key words: natural resource management, ISO 14000 standards, environmental 

policy, environmental aspects, life cycle assessment, green marketing, environmental 

labeling. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4 Галузь знань                                       

10 Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 4-й 4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Спеціальність 

101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекцій 

30 год. 10 год. 

Практичні 

30 год. 8 год. 
Загальна 

кількість годин 

-120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

перший 

 (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

60 год. 102 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент природних ресурсів» 

є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

 Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та 

збалансованого природокористування. 

Здатність оцінювати потенціал водних, земельних, природно-заповідних та 

рекреаційних ресурсів Південного регіону України. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є:
 

навчальні дисципліни 

«Екологічна безпека», «Екологічне право». «Організація екологічної діяльності 

підприємств», «Економічна теорія та економіка України».
 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу, робити презентації та повідомлення. 

Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування території природно-заповідного фонду та екологічної 

мережі. 

 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування системи 

менеджменту природних ресурсів 

 

Тема 1. Сутність та принципи  управління природокористуванням. Поняття 

екологічного управління і екологічного менеджменту [1] – стор. 11-30; [2] – стор. 

11-16; стор. 26-29; [4] – стор. 17-18;  [6] – стор. 7-31; стор. 36-42. 

Тема 2. Система державного управління в галузі охорони навколишнього 

середовища, екологічної безпеки і природокористування. Громадське управління 

[1] – стор. 31-56; [6] – стор. 56-89; стор. 137-141. 

Тема 3. Система корпоративного  екологічного управління  та його 

спеціальні функції [1] – стор.265-304; [6] – стор. 94-136. 

Тема 4. Теоретичні основи екологічного менеджменту. Формування системи 

екологічного менеджменту [1] – стор.162-190; [2] – стор. 31-35;  [4] – стор. 12-21; 

[5] – стор. 5-16. 

Тема 5. Міжнародні стандарти систем екологічного менеджменту [2] – 

стор.22-29; [4] – стор. 22-23; [5] – стор. 17-26;  [7] – стор. 8-20. 

Тема 6. Нормативно-правові основи управління природокористуванням та 

розвитку системи екологічного менеджменту в Україні. Гармонізація 

законодавства України з законодавством ЄС [4] – стор.66-79; [5] – стор. 26-29;  [7] 

– стор. 16-36. 

Тема 7. Розвиток менеджменту природних ресурсів в Україні. Економічний 

механізм регулювання ресурсозбереження [3] – стор. 14-22; [4] – стор. 175-184. 

Тема 8. Екологічне оподаткування та система природно-ресурсних платежів 

в Україні. Контроль за дотриманням природокористувачами вимог екологічного 

законодавства [3] – стор. 25-61; [4] – стор. 80-100. 
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Змістовий модуль 2. Практичні аспекти та інструменти впровадження 

системи менеджменту природних ресурсів 

 

Тема 9. Етапи розробки та впровадження системи екологічного менеджменту 

за стандартом ISO 14000 на підприємстві. Методи визначення середовища 

(контексту) організації  [2] – стор.30-47; [5] – стор. 30-43;  [7] – стор. 37-68. 

Тема 10. Формування екологічної політики підприємства. Ідентифікація 

екологічних аспектів [1] – стор. 123-158;  [7] – стор. 68-84. 

Тема 11. Управління життєвим циклом продукції [5] – стор. 44-45; [7] – стор. 

91-106. 

Тема 12. Оцінка екологічної ефективності економічної діяльності 

підприємства. Ресурсозберігаючий потенціал підприємств [3] – стор. 137-144; [5] 

– стор. 46-49; [7] – стор. 109-117. 

Тема 13. Екологічний облік та екологічний аудит. Служба охорони 

навколишнього природного середовища на підприємстві та її функції [4] – стор. 

125-139; [5] – стор. 50-56. 

Тема 14. Екологічне ліцензування, сертифікація та екологічне страхування  

[4] – стор. 109-123. 

Тема 15. Екологічний маркетинг, інжиніринг,  і маркування. Розвиток ринку 

екологічних товарів [4] – стор.200-220 [5] – стор.57-62; [7] – стор.117-120. 

 

 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування системи менеджменту природних ресурсів 

Тема 1. Сутність та принципи  управління природокористуванням. 

Поняття екологічного управління і екологічного менеджменту 
7 2 2 - 3 7 1 - - 6 

Тема 2. Система державного управління в галузі охорони 

навколишнього середовища, екологічної безпеки і 

природокористування. Громадське управління 

8 2 2 - 4 7 1 - - 6 

Тема 3. Система корпоративного  екологічного управління  та його 

спеціальні функції 
7 2 2 - 3 7 1 - - 6 

Тема 4. Теоретичні основи екологічного менеджменту. 

Формування системи екологічного менеджменту 
8 2 2 - 4 8 1 - - 7 

Тема 5. Міжнародні стандарти систем екологічного менеджменту 7 2 2 - 3 8 1 - - 7 

Тема 6. Нормативно-правові основи управління 

природокористуванням та розвитку системи екологічного 

менеджменту в Україні. Гармонізація законодавства України з 

законодавством ЄС 

8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 

Тема 7. Розвиток менеджменту природних ресурсів в Україні. 

Економічний механізм регулювання ресурсозбереження 
7 2 2 - 3 7 1 - - 6 

Тема 8. Екологічне оподаткування та система природно-ресурсних 

платежів в Україні. Контроль за дотриманням 

природокористувачами вимог екологічного законодавства 

8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 16 - 28 60 6 4 - 50 



 

10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти та інструменти впровадження системи менеджменту природних ресурсів 

Тема 9. Етапи розробки та впровадження системи екологічного 

менеджменту за стандартом ISO 14000 на підприємстві. Методи 

визначення середовища (контексту) організації   

4 2 2 - 2 8 1 - - 7 

Тема 10. Формування екологічної політики підприємства. 

Ідентифікація екологічних аспектів 
6 2 2 - 2 9 - 2 - 7 

Тема 11. Управління життєвим циклом продукції 8 2 2 - 2 9 - 2 - 7 

Тема 12. Оцінка екологічної ефективності економічної діяльності 

підприємства. Ресурсозберігаючий потенціал підприємств 
6 2 2 - 2 8 1 - - 7 

Тема 13. Екологічний облік та екологічний аудит 6 2 2 - 2 9 1 -  8 

Тема 14. Екологічне ліцензування, сертифікація та екологічне 

страхування   
7 2 2 - 3 8 - - - 8 

Тема 15. Сутність екологічного маркетингу і маркування. 

Розвиток ринку екологічних товарів 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Разом за змістовим модулем 2 60 14 14 - 32 60 4 4 - 52 

Разом за курсом  120 30 30 - 60 120 10 8 - 102 



Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи формування системи менеджменту 

природних ресурсів 

1 Тема 1. Вивчення основних принципів сучасних моделей  

управління природокористуванням 
2 - 

2 Тема 2. Вивчення системи державного управління в 

галузі охорони навколишнього середовища, екологічної 

безпеки і природокористування 

2 - 

3 Тема 3. Дослідження механізмів функціонування системи 

корпоративного екологічного управління в Україні 
2 - 

4 Тема 4.  Технологія прийняття управлінських рішень  

екологічного менеджменту. 
2 - 

5 Тема 5. Аналіз міжнародних стандартів систем 

екологічного менеджменту 
2 - 

6 Тема 6. Аналіз державних стандартів ДСТУ ISO 14000 2 2 

7 Тема 7. Розрахунок рентної плати за використання 

природних ресурсів 
2  

8 Тема 8. Розрахунок екологічного податку 2 2 

Разом за змістовим модулем 1 16 4 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти та інструменти впровадження системи 

менеджменту природних ресурсів 

9 Тема 9. Екологічний SWOT-аналіз підприємства. 

Ідентифікація екологічних аспектів 
2 - 

10 Тема 10. Розробка екологічної політики підприємства 2 2 

11 Тема 11. Оцінка екологічного життєвого циклу продукції  2 2 

12 Тема 12.  Оцінка екологічної ефективності економічної 

діяльності підприємства 
2 - 

13 Тема 13. Вивчення обліку екологічної документації на 

підприємстві 
2 - 

14 Тема 14. Вивчення порядку проведення екологічного 

ліцензування, сертифікації та екологічного страхування 

на прикладі окремих підприємств 

2 - 

15 Тема 15.  Ознайомлення з принципами екологічного 

маркування. Дослідження процесів розвитку ринку 

екологічних послуг і товарів в Україні. 

2 - 

Разом за змістовим модулем 2 14 4 

 Усього годин 30 8 
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Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Підготовка до лекцій  (самостійне 

опрацювання лекцій для заочної форми 

навчання) 

15 38 

2 Підготовка до практичних робіт  15 4 

4 
Підготовка до поточного модульного 

контролю 
15 - 

5 Підготовка контрольної роботи - 30 

6 Підготовка до екзамену 15 30 

Разом 60 102 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

• виконання завдань на практичних роботах; 

• тестові завдання для поточного модульного контролю; 

• виконання контрольної роботи (для  заочної форми навчання); 

• екзамен. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю (практичні роботи та тестові завдання для поточного модульного 

контролю) і оцінки з екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під 

компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

за виконання практичних робіт та тестових завдань для поточного модульного 

контролю. 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок складає 40 

балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
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оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

практичних робіт.   

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 
 

Практичні роботи 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

3 5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані цілі та завдання. 

Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Звіт відповідає встановленим вимогам, 

містить аргументовані висновки.  

2 3 

Робота виконана самостійно з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує практичну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

1 1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує практичну роботу під керівництвом 

викладача. Складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 

45 балів ( 15 робіт по 3 бали), для заочної форми – 20 балів (4  роботи по 5 балів). 
 

 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 15 балів  
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Контрольна робота (для заочної форми навчання) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

35-40 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. 

Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, 

самостійно знайдені у періодичних виданнях та в Інтернет-ресурсах. 

Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо 

ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент вільно орієнтується в 

матеріалах. 

26-34 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела 

інформації. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота 

оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під 

час захисту роботи студент орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

неточності. 

16-25 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально або не зв’язані з матеріалами роботи. В 

оформлені роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

помилки та неточності. 

1-15 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. 

Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент слабо орієнтується в 

матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна форма): 40 

балів за контрольну роботу 

 

 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

        Підсумковий контроль складається з тестування (10 тестових завдань) та 

письмової відповіді на 3 контрольних питання. 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Контрольне теоретичне питання (1 питання - 10 балів) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

10 

Вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за 

необхідністю) аргументованість висновку. 

8 Вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні. 

6 
Вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні приклади та 

аргументація висновку. 

4 
Невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами. 

2 Невірна відповідь. 

0 Відсутність відповіді. 

 

 

 

 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних завдань 15 х 3 бали = 45 балів 4 х 5 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 1 х 15 балів = 15 балів - 

Виконання контрольної роботи - 1 к.р. х 40 балів  = 40 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Елемент 

програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

 

Т1 Практична робота № 1 3 - - 

Т2 Практична робота № 2 3 - - 

Т3 Практична робота № 3 3 - - 

Т4 Практична робота № 4 3 - - 

Т5 Практична робота № 5 3 - - 

Т6 Практична робота № 6 3 Практична робота № 6 5 

Т7 Практична робота № 7 3 - - 

Т8 Практична робота № 8 3 Практична робота № 8 5 

ЗМ 2 

Т9 Практична робота № 9 3 - - 

Т10 Практична робота № 10 3 Практична робота № 10 5 

Т11 Практична робота № 11 3 Практична робота № 11 5 

Т12 Практична робота № 12 3 - - 

Т13 Практична робота № 13 3 - - 

Т14 Практична робота № 14 3 - - 

Т15 Практична робота № 15 3 - - 

ПМК Тестові завдання 15 - - 

Контрольна 

робота 
- - Контрольна робота 40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів - 100 - 100 

 

 

9. Засоби навчання 

 

1. Інструктивні матеріали до виконання практичних робіт. 

2. Мультимедійна проєкційна апаратура, ноутбук для презентацій (з 

використанням програми Microsoft PowerPoint). 

3. Бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні  

рекомендації, наукова література тощо).  

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, пояснювально-ілюстративний. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент : підручник. Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2015. 586 с. 

2. Екологічний менеджмент і аудит / Літвак С.М., Рижков С.С. та ін.  2-ге вид.   

Київ: ВД «Професіонал», 2006. 200 с.  

3. Економічні  розрахунки  в     природоохоронній діяльності : навчальний 

посібник /  Рижков С.С., Літвак С.М., Літвак О.А. та ін.  2-ге вид.   

Миколаїв: НУК, 2016. 228 с.  

4. Маменко О.М., Портянник С.В. Екологічний менеджмент: підручник. 

Харків: ХДЗВА, 2017. 285 с.  

5. Пономаренко Є. Г., Ломакіна О.С. Екологічний менеджмент і аудит : 

конспект лекцій. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 64 с. 

6. Самойленко Н. М., Райко Д. В., Аверченко В. І. Організація та управління в 

природоохоронній діяльності : навчальний посібник.  Харків : НТУ «ХПІ», 

Видавництво «Лідер», 2018. 174 с. 

7. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні 

стандарти. Посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. Київ: Інститут 

екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 134 с. 

 

Допоміжна 

1. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування : навчальний посібник. 

Харків : «Бурун Книга», 2009. 480 с. 

2. ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT). Системи екологічного 

управління. Вимоги та настанови щодо застосування. Видання офіційне. – 

Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

3. Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та 

практика реалізації : [кол. моногр.] / Л. В. Єлісєєва, Р. С. Стрільчук, О. М. 

Стрішенець [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Стрішенець. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 236 с. 

4. Кучер Л.Ю., Кучер А.В. Економіка природокористування : навчальний 

посібник. Харків : ФОП Федорко М.Ю., 2014. 264 с. 

5. Літвак С.М., Літвак О.А., Магась Н.І. Економіка природокористування та 

організація управління в екологічній діяльності. Частина перша : методичні 

вказівки.   Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2020. 85 с. 
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6. Мельник Л.Г., Сотник І.М., Чигрин О.Ю. Економіка природних ресурсів. 

Суми: «Університетська книга»,  2010. 348 с. 

7. Телюра Н. О. Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління в 

природоохоронній діяльності». Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2016. 124 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: 

http://www.menr.gov.ua/.  

2. http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Національна бібліотека України імені  В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/. 

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua. 

5. Стан мінерально-сировинної бази України. Державна служба геології та надр 

України. URL: http://www.geo.gov.ua/old/storinka/stan-mineralno-syrovynnoyi-

bazy-ukrayiny 
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