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ВСТУП 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Оптимізація природокористування» вивчає методи 

оптимізації використання природних ресурсів та пріоритетів у розвитку  

ресурсозбереження,  методи  оптимізації  та  планування  розвитку регіональних 

еколого-економічних  систем,  методи  прогнозування  якості природних  

екосередовищ,  питання  забезпечення  стійкого  використання поновлюваних  та  

непоновлюваних  ресурсів;  прогнозування  та  планування ресурсозберігаючої 

діяльності.   

Курс  зорієнтований  на  засвоєння  студентами  основ  оптимізації  

показників природокористування,   основних   принципів   раціонального   

використання природних  ресурсів,  основ  оцінки  еколого-економічної  

ефективності природоохоронних  заходів,  оптимізації  управління  еколого-

економічними системами; набуття навичок з використання методів статистичного 

аналізу при оптимізації  природокористування, визначення  еколого-економічних  

показників регіональних систем та ефективності освоєння природних ресурсів.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

Ключові слова: природокористування, природно-ресурсний потенціал, 

ресурсозбереження, оптимізація, атмосферне повітря, водні ресурси, земельні 

ресурси, мінерально-сировинні ресурси, енергетичні ресурси, біологічні ресурси. 
 

Аbstract 

The discipline "Optimization of nature management" studies methods of optimizing 

the use of natural resources and priorities in the development of resource conservation, 

methods of optimization and planning of regional ecological and economic systems, 

methods of forecasting the quality of natural environments, sustainable use renewable 

and non-renewable resources; forecasting and planning of resource-saving activities. 

The course is focused on mastering by students the basics of optimization of  

environmental management indicators, the basic principles of rational use of natural 

resources, the basics of assessing the environmental and economic efficiency of 

environmental measures, optimizing the management of environmental and economic 

systems; acquisition of skills in the use of statistical analysis methods in the 

optimization of nature management, determination of ecological and economic 

indicators of regional systems and the efficiency of natural resources development. 

The course is designed for students of all specialties. 

Keywords: nature management, natural resource potential, resource conservation, 

optimization, atmospheric air, water resources, land resources, mineral resources, 

energy resources, biological resources. 
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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 –5  Вибірковий курс 3 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –1 3-й 3-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 
Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

15  год. 6 год. 

Практичні 

30 год. 8 год. 
Загальна 

кількість годин 

-150 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

перший 

 (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

105 год. 136 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оптимізація 

природокористування» є засвоєння  здобувачами вищої освіти  основ  оптимізації  

показників природокористування,   основних   принципів   раціонального   

використання природних  ресурсів,  основ  оцінки  еколого-економічної  

ефективності природоохоронних  заходів,  оптимізації  управління  еколого-

економічними системами. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є:
 
навчальні дисципліни «Основи  

екології», «Економічна теорія та економіка України». 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля 

та природокористування. 

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. 

Вирішувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і 

вітчизняного досвіду. 

Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел 

для прийняття обґрунтованих рішень. 

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

 

Змістовий модуль 1. Напрями оптимізації природокористування та 

ресурсозбереження 

 

Тема 1. Сучасні концепції природокористування. Екологічно орієнтовані 

принципи сучасного використання ресурсів  [2] – стор.108-154; [2] – стор. 116-

164. 

Тема 2. Природно-господарські системи. Еколого-економічні проблеми 

природокористування в Україні [2] – стор. 21-30; [3] – стор. 228-247; [4] – стор. 9-

77; [5] – стор. 7-16; 22-47. 

Тема 3. Ресурсоспоживання в різних галузях народного господарства. 

Природно-ресурсні цикли виробництва. Напрями та види ресурсозбереження [1] – 

стор.11-21; [4] – стор. 247-257; [7] – стор. 16-60. 

Тема 4. Атмосферне повітря як природний ресурс.  Заходи щодо збереження, 

поліпшення та відновлення стану атмосферного повітря [6] – стор.132-154; [7] – 

стор. 64-133.  

Тема 5. Охорона та використання водних ресурсів. Методи і засоби 

оптимізації використання водних ресурсів  [4] – стор. 78-133;    [6] – стор. 89-131;  

[7] – стор. 179-282. 

Тема 6. Екологічні проблеми використання земельних ресурсів. Оптимізація 

землекористування [2] – стор. 331-355 ; [5] – стор. 50-126;    [6] – стор. 272-350. 

Тема 7. Проблеми використання мінерально-сировинних та енергетичних 

ресурсів [6] – стор. 13-88. 

Тема 8. Напрями раціонального використання і охорони біологічних ресурсів 

[2] – стор. 53-68; [3] – стор. 284-319;  [6] – стор. 157-229. 

Тема 9. Оцінка еколого-економічної ефективності природоохоронної та 

ресурсозберігаючої діяльності [1] – стор. 22-46. 

 



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. 

Змістовий модуль 1. Напрями оптимізації природокористування та ресурсозбереження 

Тема 1. Сучасні концепції природокористування. Екологічно 

орієнтовані принципи сучасного використання ресурсів   
16 1 2 - 13 19 1 - - 15 

Тема 2. Природно-господарські системи. Проблеми 

природокористування в Україні 
16 1 2 - 13 21 - 2 - 15 

Тема 3. Ресурсоспоживання в різних галузях народного господарства. 

Природно-ресурсні цикли виробництва. Напрями та види 

ресурсозбереження 

17 2 4 - 11 20 1 - - 15 

Тема 4. Атмосферне повітря як природний ресурс.  Заходи щодо 

збереження, поліпшення та відновлення стану атмосферного повітря 
17 2 4 - 11 17 1 - - 15 

Тема 5. Охорона та використання водних ресурсів. Методи і засоби 

оптимізації використання водних ресурсів   
17 2 4 - 11 19 1 2 - 15 

Тема 6. Екологічні проблеми використання земельних ресурсів. 

Оптимізація землекористування 
17 2 4 - 11 19 1 2 - 15 

Тема 7. Проблеми використання мінерально-сировинних та 

енергетичних ресурсів 
17 2 4 - 11 19 1 2 - 15 

Тема 8. Напрями раціонального використання і охорони біологічних 

ресурсів 
17 2 4 - 11 16 - -  15 

Тема 9. Оцінка еколого-економічної ефективності природоохоронної 

та ресурсозберігаючої діяльності 
16 1 2  13  - -  16 

Разом за змістовим модулем 1 150 15 30 - 105 150 6 8 - 136 

Разом за курсом  150 15 30 - 105 150 6 8 - 136 



Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  Напрями оптимізації природокористування та 

ресурсозбереження 

1 Тема 1. Вивчення сучасних моделей  управління 

природокористуванням.  
2 - 

2 Тема 2. Аналіз компонентної структури природно-

ресурного потенціалу регіонів України.  
2 2 

 Тема 3.  Ресурсоспоживання в різних галузях народного 

господарства 
2 - 

4 Тема 4. Дослідження природно-ресурсних циклів 

виробництва 
2 - 

5 Тема 5. Оцінка стану атмосферного повітря в  регіонах 

України 
2 - 

6 Тема 6. Вибір газоочисного обладнання. Оцінка 

ефективності роботи газоочисних установок 
2 - 

7 Тема 7. Вивчення проблем та напрямів оптимізації 

водоспоживання та водовідведення в Україні. Розрахунок 

витрати води окремими категоріями споживачів.  

2 2 

8 Тема 8.  Екологічна оцінка якості поверхневих вод 2 - 

9 Тема 9. Оцінка екологічної ефективності 

землекористування в Миколаївській області 
2 2 

10 Тема 10.  Розробка моделі оптимізації структури 

сільськогосподарських земель  
2 - 

11 Тема 11.  Дослідження питань розвитку біоенергетики у 

світі і в Україні. Розрахунок біоенергетичного потенціалу 

регіону 

2 - 

12 Тема 12. Розрахунок витрат  теплової енергії на опалення 

і підігрів води 
2 2 

13 Тема 13. Визначення лісистості регіонів України. 

Вивчення основних проблем лісокористування та 

лісовідновлення в Україні  

2 - 

14 Тема 14.  Вивчення напрямів оптимізації використання та 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
2  

15 Тема 15.Оцінка еколого-економічної ефективності 

природоохоронних заходів на підприємстві 
2 - 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 

 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 50 

2 Підготовка до практичних робіт  30 8 

4 
Підготовка до поточного модульного 

контролю 
30 - 

5 Підготовка контрольної роботи - 48 

6 Підготовка до заліку 30 30 

Разом 105 136 

 

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); 

• залік. 

 

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 підсумкової контрольної роботи (заліку). 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 підсумкової контрольної роботи (заліку) в загальній системі 

оцінок складає 40 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки екзамену. 
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Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

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 заліку 

        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 

Залік 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 Практична робота № 2 5 

Т3 
Практична робота № 3 3 - - 

Практична робота № 4 3 - - 

Т4 
Практична робота № 5 3 - - 

Практична робота № 6 3 - - 

Т5 
Практична робота № 7 3 Практична робота № 8 5 

Практична робота № 8 3 - - 

Т6 
Практична робота № 9 3 Практична робота № 10 5 

Практична робота № 10 3  5 

Т7 
Практична робота № 11 3 - - 

Практична робота № 12 3 Практична робота № 13 5 

Т8 
Практична робота № 13 3 - - 

Практична робота № 14 3 - - 

Т9 Практична робота № 15 3   

ПМК Тестові завдання 15 - - 

Контрольна 

робота 
- - Контрольна робота 40 

Підсумковий 

контроль 
Залік 40 Залік 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. Дзядикевич Ю.В. Економічні основи ресурсозбереження. Навчальний 

посібник. Тернопіль: Вектор, 2015. – 76с. 

2. Дронова О.Л., Запотоцький С.П. Сучасне природокористування: суспільно-

географічний контекст : навчально-методичний посібник. Київ : Прінт-

Сервіс, 2018. 214 с.  

3. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : 

навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. 

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с. 

4. Екологічні основи управління водними ресурсами : навчальний  посібник / 

А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін. Київ : Інститут екологічного 

управління та збалансованого природокористування, 2017. 200 с 

5. Екологія землекористування : навчальний посібник / А.М. Третяк, О.С. 

Будзяк, В.М. Третяк та ін. ; за заг. ред. Третяка А.М. Київ : Інститут 

екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 178 с. 

6. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація 

земель: навчальний посібник / П. П. Надточій, Т. М. Мислива, В. В. Морозов 

та ін.; за заг. ред. П. П. Надточія, Т. М. Мисливої. Житомир: Видавництво 

«Державний агроекологічний університет», 2007.  420 с. 

7.  Промислова екологія : навчальний посібник / за ред. Филипчука В.Л. Рівне : 

НУВГП, 2013.495 с. 

 

Допоміжна 

1. Екологія: Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. Київ: 

КНЕУ, 2005. 371 с. 

2. Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та 

практика реалізації : монографія / 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. 

3. Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. 

П. Т. Бубенка. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. 280 с. 
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4.  Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов 

Т.А. Техноекологія: підручник / за ред. М.С.Мальованого. Львів: 

Національний університет «Львівська політехніка», 2013. 424 с.  

5. Сафранов Т.А., Губанова О.Р., Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи 

природокористування : навчальний посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 

2020. 350 с. 

6. Хвесик М.А., Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність. Т. 2. Регіональні 

процеси, прогнозування й оптимізація екосередовища : монографія. Київ : 

Кондор, 2006. 470 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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