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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 
 (шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна циклу 

професійної підготовки 

  

Модулів – 1 Спеціальність 

183  «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 
(шифр і назва) 

 

Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4  4-й 

Індивідуальне 

завдання: 

       Реферат______ 
                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Ступінь вищої освіти 

 бакалавр  

30 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

–  

Самостійна робота 

60 год. 

 

Вид контролю:   

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить – 1:1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни  «Економіка природокористування» – 

формування у студентів системи знань з економічного управління 

природокористуванням, використанням еколого-економічних важелів і 

інструментів охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування, опанування вмінь визначати екологічну та економічну 

ефективність природоохоронних заходів, оцінювати збитки від забруднення 

навколишнього середовища. 

Завданнями навчальної дисципліни є  формування економічного мислення у 

майбутніх фахівців-екологів, що є невід'ємною складовою сучасної моделі освіти 

в умовах ринкової економіки; оволодіння методами, інструментами та прийомами 

визначення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів, 

економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища та 

розмірів їх відшкодування. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: ступінь вивченості природних ресурсів України, проблеми 

забезпечення  ними людства і масштаби дії на природні ресурси антропогенних 

факторів; основні проблеми і перспективи розвитку природоохоронної діяльності; 

ресурсо- та енергозберігаючі технології; основні екологічні особливості галузей 

економіки та їх проблемах; види природних ресурсів, масштаби їх використання, 

шляхи відновлення і заміщення; заходи з охорони природних ресурсів; сутність і 

функції економіки природокористування; 

вміти :  визначати економічну оцінку окремих видів природних ресурсів; 

застосовувати показники економічної оцінки природних ресурсів при розрахунках 

ефективності природоохоронних заходів і формуванні платежів за їх 

використання; розкривати основні підходи до економічної оцінки збитку; 

користуватися існуючими методиками та рекомендаціями по розрахунках 

економічних збитків; виконувати розрахунки з оцінки економічного збитку у 

відповідності з методиками; вибирати оптимальний варіант розрахунку 

ефективності проведення природоохоронних заходів, обґрунтовувати 

альтернативність здійснення різних видів природоохоронної діяльності; 

розраховувати економічний ефект від проведення природоохоронного заходу і 

окремі його складові (економічний результат, витрати, збитки). 
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

К 8. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  
 

К12. Здатність до попередження забруднення 

довкілля та кризових явищ і процесів 
 

К23. Здатність використовувати відновлювальні 

джерела енергії та ресурсоенергозберігаючі 

технології, розробляти заходи з енергозбереження  з 

дотриманням норм екологічної безпеки. 

ПР06. Обґрунтовувати та 

застосовувати природні та 

штучні системи і процеси в 

основі природозахисних 

технологій відповідно 

екологічного імперативу та 

концепції сталого розвитку. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Економічні проблеми природокористування 

 

Тема 1. Поняття природокористування та його складові частини. 

Природоохоронна діяльність 

Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблем її 

охорони. Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і 

складові.  

Поняття природоохоронної діяльності. Види природоохоронних заходів. 

Адміністративні та економічні методи управління природокористуванням. 

Джерела фінансування природоохоронних заходів. Економічний механізм 

здійснення екологічної політики в Україні. 

 

Тема 2. Природні ресурси і природні умови. Класифікація природних 

ресурсів 

Поняття про природні умови та природні ресурси. Критерії віднесення  

природного фактора до природного ресурсу. Класифікація природних ресурсів за  

М. Ф. Реймерсом (1994). Концепція «інтегрального ресурсу». Визначення і 

характеристики «природного середовища». Сутність і визначення поняття 

«навколишнє середовище».  

Поняття економічної оцінки природних ресурсів. Основні підходи до 

економічної оцінки природних ресурсів. 
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Тема 3. Еколого-економічні інструменти: принципи формування і 

механізм дії 

Економічні основи природокористування . 

Основи механізму економічного регулювання процесу та система важелів. 

Еколого-економічні інструменти: принципи формування і механізми дії. 

 Форми еколого-економічних інструментів. 

Основи платного природокористування в Україні. Система податків та 

зборів за забруднення навколишнього середовища. Рентна плата за використання 

природних ресурсів. 
 

Тема 4.  Система екологічного оподаткування. Механізм плати за 

забруднення довкілля 

 Екологічний податок за: викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди забруднюючих  речовин  

безпосередньо у водні об'єкти;   розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях; утворення радіоактивних відходів; тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів.  

 Ресурсні платежі:  рентна плата, плата за землю. 
 

Змістовий модуль 2. Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

 

Тема 5. Сутність еколого-економічного збитку. Теорія економічних 

збитків від антропогенного впливу на довкілля 

Екологічні затрати господарської діяльності. Поняття економічного збитку. 

Поточні капітальні та екологічні затрати. Визначення і класифікація збитків. 

Методи визначення економічних збитків.  

  

Тема 6. Оцінка економічного збитку в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 Загальні відомості. Розрахунок маси наднормативних викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Розрахунок розмірів 

відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

 

Тема 7. Оцінка економічного збитку внаслідок порушення 

законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів та 

збитків заподіяних рибному господарству 

 Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний 

об’єкт. Розрахунок маси нафти та нафтопродуктів, скинутих у водний об'єкт 

внаслідок витоку або виливу. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, 

заподіяних державі внаслідок скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт. 
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 Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 

забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих 

побутових відходів (ТПВ). 

Підстави для визначення економічного збитку, заподіяного рибному 

господарству.  

 

Тема 8. Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

Економічний результат природоохоронної діяльності. Ефективність 

капіталовкладень в природоохоронну діяльність. 

Визначення економічної ефективності та техніко-економічне обґрунтування 

природоохоронних заходів 

Поняття екологізації. Оцінка рівня екологізації. Відтворювальний механізм 

екологізації.  

 

Змістовий модуль 3.  Правові  та наукові основи управління в галузі 

екології. Система органів управління в галузі екології 

 

Тема 9. Управління природокористуванням і правовий захист 

природного середовища 

Сутність управління в галузі охорони навколишнього середовища.   Об’єкт та 

мета управління природокористуванням та охорони навколишнього середовища. 

Методи управління в галузі екології. Функції управління в галузі екології.  

 

Тема 10. Система та компетенція  органів загального державного 

управління в екологічній сфері 

Виключна компетенція президента та уряду в галузі охорони навколишнього 

середовища, екологічної безпеки і природокористування. Проведення політики у 

сфері охорони природи, екологічної безпеки і природокористування.  Коордикація 

діяльності Міністерств, інших установ і організацій України з питань охорони 

навколишнього середовища. Виключна компетенція Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Ради Національної безпеки та оборони України в 

галузі регулювання відносин.  

Реалізація екологічної політики та екологічних прав громадян на 

регіональному та місцевому рівнях. Адміністративні важелі управління на 

місцевому рівні. Екологічні умови проектів розміщення підприємств. Організація 

вивчення навколишнього середовища. Реалізація екологічних прав громадян.  

 

Тема 11. Органи спеціального державного управління в екологічній 

сфері та їх компетенція 

Спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади, які виконують 

цільові функції екологічного управління. Органи центральної виконавчої влади 

функціонального галузевого і міжгалузевого характеру, які в рамках своїх 
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повноважень приймають участь у регулюванні охорони навколишнього при-

родного середовища та природокористування.  

 

Тема 12. Система громадського екологічного управління 

Форми участі громадськості. Законодавчі засади громадського екологічного 

управління. Функції громадського екологічного управління. 

 

Змістовий модуль 4. Спеціальні функції  державного екологічного 

управління 

 

Тема 13. Управління щодо природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища 

Ведення обліку природних ресурсів та природних об'єктів. Планування 

заходів щодо використання природних ресурсів та охорони навколишнього 

природного середовища. Контроль за використанням природних ресурсів та 

охороною навколишнього середовища. 

 

Тема 14. Екологічне ліцензування, стандартизація та нормування 

господарської діяльності. 

Організація ресурсовпорядження та розподілу (перерозподілу) природних 

ресурсів. Екологічне ліцензування, стандартизація та нормування господарської 

діяльності. Організація проведення екологічної експертизи. Екологічне 

інформування.  

 

Тема 15. Державна політика України та міжнародний досвід у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. 

Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку. Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Стандарти серії ISO 14 000. Управління екологічною діяльністю в країнах світу. 

Управління природоохоронною діяльністю в країнах Центральної і Східної 

Європи. 



9 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 
усього  

у тому числі 
  
лекції 

прак-
тичні 

лабора-
торні 

Самост. 
робота 

1 2 3 4 5 7 
Змістовий модуль 1. Економічні проблеми природокористування 

Тема 1. Поняття природокористування та 
його складові частини. Природоохоронна 
діяльність 

6 1 1 - 4 

Тема 2. Природні ресурси і природні 
умови. Класифікація природних ресурсів. 
Економічна оцінка природних ресурсів. 

8 2 2 - 4 

Тема 3. Еколого-економічні інструменти: 
принципи формування і механізм дії 

8 2 2 - 4 

Тема 4.  Система екологічного 
оподаткування. Механізм плати за 
забруднення довкілля. 

8 2 2 - 4 

Разом за змістовим модулем 1 30 7 7 - 16 
Змістовий модуль 2.  Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Економічна ефективність природоохоронної діяльності 
Тема 5. Сутність еколого-економічного 
збитку. Теорія економічних збитків від 
антропогенного впливу на довкілля 

9 2 - - 7 

Тема 6. Оцінка економічного збитку в 
результаті наднормативних викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 

12 2 2 - 8 

Тема 7. Оцінка економічного збитку 
внаслідок порушення законодавства про 
охорону та раціональне використання 
водних ресурсів та збитків заподіяних 
рибному господарству. 

13 2 4 - 7 

Тема 8. Економічна ефективність 
природоохоронної діяльності. 

11 2 2 - 7 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8 - 29 
Змістовий модуль 3. Правові та наукові основи управління в галузі екології. 

Система органів управління в галузі екології 

Тема 9. Управління 

природокористуванням і правовий захист 

природного середовища 

8 2 2 - 4 

Тема 10. Система та компетенція органів 
загального державного управління в 
екологічній сфері. 

4 2 2 - - 

Тема 11. Органи спеціального державного 
управління в екологічній сфері та їх 
компетенція 

4 2 2 - - 

Тема 12. Система громадського 
екологічного управління 

14 2 2 - 10 

Разом за змістовим модулем 3 30 8 8 - 14 
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Змістовий модуль 4. Спеціальні функції  державного екологічного 

управління 

Тема 13. Управління щодо 

природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища 

11 2 2 - 7 

Тема 14. Екологічне ліцензування, 

стандартизація та нормування 

господарської діяльності 

19 2 2 - 15 

Тема 15. Державна політика України та 
міжнародний досвід у галузі охорони 
довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки 

15 3 3 - 9 

Разом за змістовим модулем 4 45 7 7 - 31 
Усього годин  150 30 30 - 90 

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Економічні проблеми природокористування 

1 Тема 1. Вивчення природно-ресурсного потенціалу України 1 

2 Тема 2. Оцінка екологічного стану земель. Розрахунок сумарного 

показника забруднення ґрунтів. 
2 

3 Тема 3. Розрахунок екологічного податку 2 

4 Тема 4. Плата за використання природних ресурсів. Розрахунок плати 

за землю 
2 

Разом за змістовим модулем 1 7 

Змістовий модуль 2.  Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

5 Тема 5. Розрахунок економічного збитку в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
2 

6 Тема 6. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт 
2 

7 Тема 7. Визначення економічного збитку, заподіяного рибному 
господарству  

2 

8 Тема 8. Визначення економічної ефективності природоохоронних 
заходів 

2 

Разом за змістовим модулем 2 8 

Змістовий модуль 3. Правові та наукові основи управління в галузі екології. 

Система органів управління в галузі екології 

9 Тема 9. Предмет, цілі і методи управління. Класифікація цілей. 

Класифікація методів.. 
2 

10 Тема 10. Принципи та функції управління. Типи класифікацій функцій 

управління. 
2 

11 Тема 11. Завдання та організація контрольних служб охорони 

навколишнього середовища в Україні 
2 

12 Тема 12. Розробка та порядок впровадження екологічних програм. 

Вивчення екологічних програм обласної Ради. 
2 
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Разом за змістовим модулем 3 8 

Змістовий модуль 4. Спеціальні функції державного екологічного управління 

13 Тема 13. Вивчення порядку припинення діяльності підприємств у разі 

порушення ними законодавства про охорону навколишнього 

середовища 

2 

14 Тема 14. Порядок та умови звернення громадян до державних органів з 

екологічних питань 
2 

15 Тема 15. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері. Вивчення переліку 

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку та переліку діяльності, що належить до природоохоронних 

заходів 

3 

Разом за змістовим модулем 4 7 

 Всього годин  30 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Економічні проблеми природокористування 
1 Тема 1. Географія природних ресурсів України. Регіональні 

проблеми ресурсозабезпечення та ресурсозбереження. Особливості 

використання водних, земельних, кліматичних, біотичних, 

мінерально-сировинних ресурсів. 

4 

2 Тема 2. Роль надр, води, біоти у життєдіяльності людини. Втрати 

природних ресурсів і можливості їх відтворення. Ефективність 

використання вторинних ресурсів. Охорона ландшафтів, збереження 

ландшафтного різноманіття. 

4 

3 Тема 3. Екстерналії в економіці природокористування та механізми 

їх регулювання. Проблеми «безбілетників» і способи їх розв’язання. 
4 

4 Тема 4. Нормування охорони атмосферного повітря. Нормування 

водоспоживання та водо відведення у промисловості. Нормування 

витрат  паливно-енергетичних копалин. Нормування якості і 

забруднення ґрунтів. 

4 

Разом за змістовим модулем 1 16 

Змістовий модуль 2.  Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

5 Тема 5. Фактори формування збитку і методи його оцінки. 

Визначення екологічної ціни товарів і послуг 
7 

6 Тема 6. Методика визначення розмірів шкоди, заподіяної внаслідок 

забруднення і засмічення грунтів, внаслідок самовільного 

використання надр 

8 

7 Тема 7. Оцінка економічного збитку, заподіяного лісовим ресурсам. 

Оцінка економічного збитку, заподіяного мисливському фонду 
7 

8 Тема 8. Міжнародні природоохоронні програми. Проблеми 

збереження ландшафтного різноманіття Землі. Перші 

природоохоронні території та установи. Наукові засади охорони 

природи. Природоохоронні заходи. 

7 

Разом за змістовим модулем 2 29 
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Змістовий модуль 3. Правові та наукові основи управління в галузі екології. 

Система органів управління в галузі екології 

9 Тема 9. Історія розвитку та закони гармонізації системи «природа-

суспільство» 
4 

10 Тема 10. Система громадського екологічного управління 3 

11 Тема 11. Екологічні права та обов’язки громадян 2 

12 Тема 12. Роль громадських організацій у формуванні нового 

ставлення суспільства до природи 
5 

Разом за змістовим модулем 3 14 

Змістовий модуль 4. Спеціальні функції державного екологічного управління 

13 Тема 13. Порядок взаємодії органів державної екологічної інспекції 

Мінприроди України з іншими контролюючими організаціями» 
7 

14 Тема 14. Організація управління екологічною діяльністю на рівні 

підприємства 
8 

15 Тема 15. Фінансування екологічної діяльності підприємства 7 

16 Тема 16. Міжнародні організації і правові механізми управління 

екологічною діяльністю 
9 

Разом за змістовим модулем 4 31 

 Всього годин  90 
 

 

7. Індивідуальні завдання 
 

З метою активізації самостійної роботи та поглибленого вивчення матеріалу 

студенти отримують індивідуальні завдання, які є невід’ємною частиною 

самостійної роботи. При вивченні курсу «Економіка природокористування» 

студенти виконують індивідуальне завдання  у формі реферату. 

Індивідуальне завдання у реферативній формі виконується згідно із 

запропонованими темами. Захист індивідуального завдання відбувається у вигляді 

мультимедійної презентації. Перелік рекомендованих тем рефератів наведено у 

Додатку Б. 

Реферат повинен базуватися на проробці джерел базової та допоміжної 

літератури. Крім того, рекомендується використовувати в якості допоміжної 

літератури монографії, спеціальні статті, підручники та періодичні видання. 

Робота студента над індивідуальним завданням виконує одночасно кілька 

освітніх функцій. По-перше, в рефераті висвітлюються в більш конкретній формі 

ті питання, які викладачем були розглянуті коротко; по-друге, студент отримує 

навички роботи з науковою літературою та вміння аналізувати певну проблему; 

по-третє, захищаючи свою наукову роботу на занятті перед своїми колегами, 

автор реферату вчиться робити наукові доповіді і відстоювати свою точку зору в 

дискусії, в якій приймають участь самі студенти. 

 

8. Методи навчання 

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної, 

цілеспрямованої діяльності викладача і студентів, спрямовані на ефективне 
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розв’язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему 

прийомів і засобів навчальної діяльності. 

При проведенні визначених планом видів занять використовуються такі 

методи: 

1) Під час викладання навчального матеріалу: 

- словесні (бесіда, пояснення, розповідь); 

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження); 

- практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

2) За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, проблемні,  

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних 

завдань. 

З  метою стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності використовуються такі методи:  навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

Форми організації: лекція (традиційна, проблемна, лекція-диспут) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (використання програми 

Microsoft PowerPoint); практичне заняття на якому застосовуються  інтерактивні 

методи навчання: мозкові атаки, тестові завдання, складання і вирішування 

економічних задач. 

Для поглибленого вивчення навчальної дисципліни рекомендується 

систематичне опрацювання додаткової літератури, фахових видань та 

використання ресурсів Інтернет.  З метою роз’яснення найбільш складних 

питань дисципліни та підвищення якості виконання індивідуальних завдань 

проводяться групові та індивідуальні консультації для студентів. 
 

9. Методи контролю 
 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає 

поточний контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену.  

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді завдань різної складності, 

захисту звітів з практичних робіт, захисту написаних студентами рефератів та 

підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, результатів виконання індивідуального завдання  

(реферату) та екзамену. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто 

своєчасного та якісного захисту практичних робіт, виконання поточних 

контрольних завдань, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному 

модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. За всі контрольні 

заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою 
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допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у 

разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму 

балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за 

рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який 

отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може 

бути звільненим від семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 

60 балів, складає підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій 

формі в екзаменаційну сесію), до якого він допускається, якщо має за виконання 

всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

 Під час поточного контролю проводиться усне опитування за результатами 

самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, оцінюються 

результати виконання студентом практичних робіт, а також якість виконання 

студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації.  

Модульні контрольні роботи проводяться в письмовій формі та включають 

теоретичні питання і задачі, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом, а також вміння застосовувати ці знання у 

практичній діяльності.  

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль та самостійна робота  Виконання 

індивіду-

ального 

завдання 

(реферат 

МКР 

Загальна 

сума  

балів  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 
МКР1 МКР2 МКР3 МКР4 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

10 10 10 10 10 100 

3 3 4  3 1 3 6 4 3 3 4 3 3 4 3 

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за поточне усне опитування; 

2) за виконання практичних робіт; 

3) за підготовку, виконання та захист індивідуального завдання (реферату); 

4) за модульні контрольні роботи. 
 

Система рейтингових балів 

Т5                                                                                                          ваговий бал – 1 

1 бал – поточне усне опитування. 
   

Т1, Т2, Т4, Т6, Т9,Т10,Т12, Т13,Т15                                                 ваговий бал – 3 

3 бали – виконання практичної роботи;   
 

Т3, Т8, Т11, Т14                                                                                   ваговий бал – 4 

3 бали – виконання практичної роботи; 

1 бал – поточне усне опитування. 
 

Т7                                                                                                          ваговий бал – 6 

6 балів  – виконання 2-х практичних робіт                                         
 

Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Протягом семестру студент в обов’язковому порядку виконує практичні 

роботи. У разі незадовільного виконання та оформлення практичної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. 

У разі пропуску студентом заняття з поважної причини графік ліквідації 

заборгованості визначається в індивідуальному порядку. 
 

Максимальна оцінка за виконання кожної практичної роботи – 3 бали, з них: 

- за виконання завдань практичної роботи – 1 бал; 

- за оформлення звіту практичної роботи – 1 бал; 

- за захист практичної роботи – 1 бал. 

 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Метою виконання індивідуального завдання є систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення 

навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Завершується виконання 

індивідуального завдання презентацією. 

Критеріями оцінювання роботи з літературними джерелами є здатність 

студента тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, 

виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання 

презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження 

та оригінальність візуального представлення.  
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Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 
Критерії Максимальна кількість балів 

Робота з літературними джерелами  2 

Самостійність та оригінальність дослідження 4 

Оформлення реферату  2 

Презентація  2 

Всього балів 10 
 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт 

Протягом семестру студент виконує чотири модульні контрольні роботи, 

кожна оцінюються максимум у 10 балів.  

Перша і друга модульні контрольні роботи (МКР1 і МКР 2) містять одне 

теоретичне питання і задачу. Задача оцінюється максимум у 5 балів і теоретичне 

питання оцінюється у 5 балів.  

Третя і четверта модульні контрольні роботи (МКР3 і МКР 4) містять два 

теоретичних питання. Максимальна оцінка за одне теоретичне питання  5 балів, 

мінімальна 0 балів.  

5 балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку;  

4 бали – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні; 

3 бали – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку;  

2 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами; 

 1 бал – невірна відповідь;  

 0 балів – відсутність відповіді. 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (екзамену) 

Якщо загальна сума балів, отриманих за семестр є недостатньою для 

задовільної оцінки  або студент має бажання підвищити свою оцінку, то в період 

сесії проводиться підсумкова контрольна робота, розрахована на 50 балів. 

Екзамен з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі в рамках 

екзаменаційної сесії за її офіційним розкладом у НУК. Допуск до складання 

екзамену здійснюється за результатами виконання практичних робіт. 

Екзаменаційний білет містить п’ять тестових питань і чотири теоретичні 

питання. Кожне тестове питання оцінюється у 2 бали, кожне теоретичне питання 

оцінюється у 10 балів.  

10  балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку; 

 8 балів – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні;  

 6 балів – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку; 
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 4 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами;  

2 бал – невірна відповідь;  

0 балів – відсутність відповіді.  

Максимальна оцінка за підсумкову контрольну роботу (екзамен) 50 балів, 

мінімальна 0 балів. 

На складання екзамену відводиться 2 академічних години. Повторне 

складання екзамену призначається на кінець семестру. 

Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної 

дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни. 
 

11. Методичне забезпечення 

 Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з 

дисципліни включає в себе такі складові: 

1 Навчальна програма з дисципліни; 

2 Робоча програма з дисципліни; 

3 Конспект лекцій; 

4 Плани практичних занять; 

5 Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної 

підготовки студентів; 

6 Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

7 Відео- аудіо- матеріали, плакати; 

8 Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів. 
 

12. Рекомендована література 

 
 

Базова 
 

1. Глушкова В.Г., Макар С.В. Економіка природокористування / В.Г.Глушкова, 

С.В. Макар. – М.: Гардарики,  2003. – 448 с. 

2. Екологічне управління: Навчальний посібник / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., 

Білявський Г.О., Навроцький В.М., Гетьман В.В. – К.: Либідь, 2004. – 430 с. 

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

Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 

2014. – 280 с. 

4. Мельник Л. Г. Екологічна економіка:  підручник /Л.Г. Мельник. –  3-тє вид., –   

Суми:  ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с. 

5. Рижков С.С. Економічні  розрахунки  в     природоохоронній діяльності : навч. 

посіб./  С.С. Рижков, А.М. Мозговий, С.М. Літвак, О.А. Літвак, Н.В. Гурець; під 

заг.ред. професора С.С.Рижкова.  – 2-ге вид.   – Миколаїв: НУК, 2016 – 228 с.  

6. Самойленко Н.М. Організація та управління в природоохоронній діяльності : 

навч. посіб. / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. – Харків : НТУ 

«ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. – 174 с. 
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Допоміжна 

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

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

ДП «УкрНДНЦ», 2016. 

2. Дубас Р.Г. Економіка природокористування. Навчальний посібник. – К.: «ПМ 

Леся», 2007. – 448 с. 

3. Екологічний менеджмент і аудит: навчальний посібник / С.М. Літвак та ін. – 

Друге видання. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 200 с. 

4. Ілляшенко С.М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками інновацій. – 

Суми: Університетська книга, 2004. – 215 с. 

5. Кирсанова Т.А., Кирсанова Е.В., Лукьянихин В.А. Экологический контроллинг 

– інструмент экоменеджмента / Под редакцией к.е.н. В.А. Лукьянихина. – 

Сумы: Издательство «Козацький вал», 2004. – 222 с. 

6. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в 

екології. – Київ: «Академія», 2006. – 366 с. 

7.  Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. – К.: Знання, 

2006. – 314 с. 

 

13. Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.  

2. Міністерство екології та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. – 

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

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

4. Всеукраїнська екологічна ліга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ecoleague.net.  

5. Національна бібліотека України імені  В.І. Вернадського. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

6.  Міжнародний науковий журнал «Екологія та ноосферологія». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://uenj.cv.ua 

7. Екологія життя.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco-

live.com.ua/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ecoleague.net/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://uenj.cv.ua/
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ДОДАТОК А 
 

Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів 
 

До змістового модулю 1. Економічні проблеми природокористування 

 

1.Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і складові.  

2.  Поняття про природні умови та природні ресурси.  

3. Критерії віднесення  природного фактора до природного ресурсу.  

4.Концепція «інтегрального ресурсу».  

5. Визначення і характеристики «природного середовища».  

6. Сутність і визначення поняття «навколишнє середовище».  

7. Класифікація процесів порушення природи. 

8. Використання природних ресурсів. Характеристика основних видів 

забруднення навколишнього середовища.  

9. Поняття природоохоронної діяльності.  

10. Види природоохоронних заходів. 

11. Адміністративні та економічні методи управління природокористуванням.  

12. Джерела фінансування природоохоронних заходів.  

13. Економічний механізм здійснення екологічної політики в Україні. 

14. Поняття економічної оцінки природних ресурсів.  

15. Основні принципи економічної оцінки природних ресурсів. 

16. Основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. 

17. Еколого-економічні інструменти: принципи формування і механізми дії. 

18. Форми еколого-економічних інструментів. 

19.Основи платного природокористування в Україні.  

20. Система податків та платежів за забруднення навколишнього середовища.   

      Рентна плата за використання природних ресурсів. 

21. Екологічний податок в Україні. 

 

До змістового модулю 2. Оцінка економічного збитку від порушення 

середовища. Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

 

1. Екологічні затрати господарської діяльності.  

2. Поняття економічного збитку.  

3. Поточні капітальні та екологічні затрати. 

4. Визначення і класифікація збитків. 

5.Методи визначення економічних збитків. 

6. Оцінка натуральних змін в грошовому виразі. 

7. Розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

8. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

9. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний 

об’єкт.  
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10. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 

скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт. 

11.  Розрахунок розміру відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 

забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалищ та полігонів твердих 

побутових відходів (ТПВ). 

12. Підстави для визначення економічного збитку, заподіяного рибному 

господарству.  

13. Розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству. 

14. Визначення  економічного результату природоохоронної діяльності.  

15. Ефективність капіталовкладень в природоохоронну діяльність. 

16. Поняття екологізації. Оцінка рівня екологізації.  

 

До змістового модулю 3. Правові та наукові основи управління в галузі 

екології. Система органів управління в галузі екології 

 

1. Сутність управління природоохоронною діяльністю . 

2. Виключна компетенція Верховної Ради України . 

3. В чому полягає основа організації управління ? 

4. Що є основним об'єктом управління ? 

5. Основний закон природоохоронного управління . 

6. Державне регулювання та державний контроль в галузі охорони довкілля . 

7. Правові основи припинення діяльності підприємств. 

8. Підстави для тимчасового обмеження виробництва. 

9. Відповідальність та порядок оскарження рішень про припинення діяльності 

підприємств. 

10. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим в галузі охорони довкілля. 

11. Адміністративні важелі управління на місцевому рівні. 

 

До змістового модулю 4. Спеціальні функції державного екологічного 

управління 

 

1. Екологічні та юридичні умови надання згоди на розміщення підприємств. 

2. Порядок розробки та втілення місцевих екологічних програм. 

3. Поняття загального природокористування. 

4. Дозволи на спеціальне природокористування 

5. Створення та визначення статусу цільових фондів охорони природи. 

6. Організація робіт по ліквідації наслідків аварійних забруднень. 

7. Прийняття рішень по рівням заповідності об'єктів. 

8. Координація діяльності контролюючих органів. 

9. Функції виконавчо-розпорядчих органів управління. 

10. Порядок розробки та затвердження екологічних нормативів. 

11. Визначення розмірів плати за користування ресурсами. 

12. Платежі за забруднення навколишнього середовища. 

13. Зовнішні зв'язки в галузі охорони природи. 
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14. Екологічна освіта та інформування населення про стан довкілля. 

15. Організація поводження з промисловими та побутовими відходами. 

16. Затвердження лімітів викидів та скидів забруднюючих речовин. • 

17. Погодження планів природоохоронних заходів підприємств. 

18. Спеціально-уповноваженні державні органи в галузі охорони природи. 

19. Комплексне управління , єдина науково-технічна політика . 

20. Організація моніторінгу , забезпечення роботи державної інформаційної 

системи. 

21. Здійснення державної екологічної експертизи. 

22. Подання позовів на відшкодування збитків , завданих 

довкіллю. 

23. Керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги  України. 

24. Взаємодія спеціально-уповноважених органів з громадськістю.   
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ДОДАТОК Б 

Тематика рефератів 

1. Світові й регіональні проблеми природокористування. 

2. Основні проблеми ресурсозбереження. 

3. Глобальні проблеми використання природних ресурсів. 

4. Проблеми сучасного водокористування. 

5. Проблеми використання земельних ресурсів. 

6. Особливості лісогосподарського природокористування. 

7. Природні умови територій як рекреаційний ресурс. 

8. Історія і розвиток природоохоронних ідей. 

9. Історія створення установ охорони природи. 

10. Біотехнології: історія та перспективи розвитку. 

11. Проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів. 

12. Раціональне використання нерудних ресурсів. 

13. Проблеми забруднення природного середовища. 

14. Раціональне використання лісових ресурсів. 

15. Біокліматичні ресурси та їх використання.  

16. Агрокліматичні ресурси та їх раціональне використання. 

17. Проблеми збереження ґрунтового покриву. 

18. Проблеми охорони водних ресурсів України. 

19. Проблеми збереження і використання малих річок. 

20. Раціональне використання і охорона біотичних ресурсів. 

21. Охорона ендемічних та реліктових видів рослин. 

22. Проблеми охорони натуральних ландшафтів. 

23. Заповідники регіонів України. 

24. Природні ресурси рідного краю і їх раціональне використання. 

25. Міжнародна співпраця в галузі охорони природи. 

26. Еколого-економічні проблеми агропромислового комплексу. 

27. Екологічне нормування атмосферного повітря. Гранично-допустимі 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених 

місць. 

28. Характеристика забруднюючих атмосферу речовин та класифікація джерел 

забруднення. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин. 

29. Облік якості води, що споживається та відводиться. Ліміти водоспоживання 

та водовідведення. Контроль за виконанням норм. 

30. Економіка водних ресурсів (плата за питну воду і плата за очищення, цінова 

структура Україна) 

31. Основні паливно-енергетичні ресурси. Класифікація норм витрат паливно-

енергетичних ресурсів. Заходи по економії палива, теплової та електричної 

енергії. 

32. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів. 

33.  Мінеральні корисні копалини (шляхи поводження, умови максимізації 

доходу, права власності). 
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34.  Планування і раціональне використання рослинного світу. Економічна 

оцінка лісових ресурсів 

35.  Планування і раціональне використання тваринного світу. 

36.  Економіка рибальства (логістична крива росту, оптимальний урожай, 

політика, Україна) 

37.  Використання вторинної сировини в народному господарстві. Економічна 

ефективність використання твердих відходів виробництва. 

38.  Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів. 

39.  Структура державного апарату управління раціональним 

природокористуванням. 

40.  Ринкова економіка і раціональне природокористування. 

41.  Екологічне страхування. 

42.  Правова база фінансового механізму в природокористуванні  та  

природоохоронній діяльності. 

43.  Збори та платежі в природокористуванні та природоохоронній діяльності. 

44.  Структура економіко-юридичного механізму природоохоронної діяльності. 

45.  Фонди охорони навколишнього природного середовища. 
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