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ВСТУП 
 

Нове тисячоліття людство зустріло цілим спектром криз: ресурсних, 

економічних, фінансових, соціальних та екологічних. Хоча зовні вони можуть 

здаватися окремими, незалежними процесами, усі вони є наслідками одного й 

того самого явища – вичерпання соціально-економічних форм розвитку 

суспільства в межах існуючих природно-ресурсних і екологічних умов. 

Навчальна дисципліна «Засади сталого розвитку» забезпечує формування 

цілісних знань майбутніх фахівців зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» у галузі, що є останнім часом 

однією з найважливіших складових державної політики будь-якої країни, а саме 

збалансованої взаємодії людини, суспільства і навколишнього середовища. 

До завдань курсу належать також вивчення якісних і кількісних критеріїв 

стійкості соціально-екологічних систем, зокрема проблеми збалансованого 

розвитку суспільства; економічних, соціальних, екологічних та етичних 

проблем розвитку суспільства; проблем прийняття управлінських рішень в 

умовах постійно зростаючого антропогенного впливу на довкілля. 

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців з 

менеджменту базових теоретичних знань з проблем взаємодії людини і 

суспільства з навколишнім середовищем, необхідних для прийняття рішень у 

подальшій професійній діяльності (незалежно від напряму цієї діяльності) 

відповідно до сучасних принципів організації сталого розвитку. 

Специфіка курсу «Засади сталого розвитку» пов’язана з вивченням 

процесів соціально-економічного розвитку суспільства, які не підривають 

природних умов існування людства. 

Мета курсу визначити взаємозв’язок між екосистемами, соціальними 

спільнотами та економічними системами, а також умови, які забезпечують 

стійкий стан і прогресивний розвиток усіх трьох систем. 

Даний курс передбачає набуття студентами знань і навичок, формування 

в них екологічно орієнтованого світогляду, що створює необхідні передумови 
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для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності, згідно з 

принципами організації сталого розвитку. Він розглядає спонукальні мотиви і 

стимули, що формують ефективну екологічну політику суспільства, значна 

увага при цьому приділяється особливостям перехідної економіки. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- основні поняття щодо організації сталого розвитку; 

- основні складові сталого розвитку, їх взаємодію; 

- положення існуючих концепцій сталого (збалансованого) розвитку; 

- нормативне та інституційне забезпечення сталого розвитку; 

- основні принципи забезпечення сталого розвитку; 

- роль освіти у забезпеченні сталого розвитку. 

уміти: 

- використовувати ключові терміни організації сталого розвитку; 

- ідентифікувати загрози сталому розвитку на рівні країни, регіону тощо; 

- визначати критичний стан індикаторів сталого розвитку на рівні країни, 

регіону; 

- використовувати набуті знання з проблем взаємодії людини і суспільства з 

метою підвищення рівня екологічної свідомості оточуючих; 

- орієнтуватись в питаннях використання необхідних нормативних та 

методичних документів з питань сталого (збалансованого) розвитку. 

Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи 

студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

№ 
пор. 

Тема 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кільк. 
год. 

(лекц.) 

Кільк. 
год. 

(СРС) 

Кільк. 
год. 

(лекц.) 

Кільк. 
год. 

(СРС) 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1     

1 
Основні поняття, визначення та 
причини виникнення концепції 
сталого розвитку 

2 4 0,5 5 

2 
Економічна оцінка природних 
факторів 

2 4 1 5 

3 
Організаційно-економічний 
механізм платного 
природокористування 

2 4 1 5 

4 
Механізм формування кадастру 
природних ресурсів 

2 4 1 5 

 Модуль 2     

5 
Сучасні проблеми 
ресурсовикористання в Україні 

2 4 1 5 

6 
Регіональні аспекти управління 
ресурсовикористанням 

2 4 1 5 

7 
Ресурсозбереження як 
екологоорієнтована діяльність 

2 4 0,5 5 

 
Контрольна робота згідно з 
варіантами 

- - - 10 

 Усього годин за 3-й семестр 14 28 6 45 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
 
 

Тема 1 Основні поняття, визначення та причини виникнення 

концепції сталого розвитку 

Основні цілі, ідеї, принципи та ключові завдання сталого розвитку. 

Історична ретроспектива формування положень концепції сталого розвитку.  

Природні фактори в системі товарно-грошових відносин. Класифікація 

природних ресурсів. Класифікація процесів впливу на природу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які властивості традиційно пов’язують з поняттям природних ресурсів? 

Наведіть приклади природних ресурсів. 

2. Які властивості традиційно пов’язують з поняттям природних умов? 

Наведіть приклади природних умов. 

3. Як класифікують природні фактори на природні ресурси і природні 

умови згідно з функціями, які вони виконують? 

4. Що охоплює поняття «навколишнє природне середовище» (довкілля)? 

5. Що таке природний фактор? Наведіть приклади. 

6. Що таке соціальний фактор? Наведіть приклади. 

7. Дайте визначення і наведіть  приклади антропогенного впливу на  

довкілля. 

8. Що таке відтворення природних ресурсів? 

9. Що таке відтворення природного середовища? 

Література: [3, с. 12–34; 6, с. 253–290; 10, с. 327–350]. 

 

Тема 2 Економічна оцінка природних факторів 

Оцінка ресурсу та оцінки середовища. Підходи до економічного 

оцінювання природних ресурсів. Витратний і результативний підходи.  
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Показники економічної оцінки природних ресурсів. Підходи до 

оцінювання змін стану середовища. 

Оцінка економічного збитку від порушення середовища. Механізм 

формування економічного збитку. Основні показники ресурсовикористання: 

природоємність, ресурсоємність, збиткоємність, екологоємність, екологічний 

слід. 

Питання для самоперевірки 

1. Як оцінюють природні фактори виробник і споживач? 

2. Охарактеризуйте витратний і результативний підходи до економічної  

оцінки природних факторів. 

3. Які показники використовуються для економічного оцінювання 

земельних ресурсів при витратному і результативному підході? 

4. Які показники використовуються для економічного оцінювання родовищ 

корисних копалин при витратному і результативному підході? 

5. Які показники використовуються для економічного оцінювання лісових 

ресурсів при витратному і результативному підході? 

6. Які показники використовуються для економічного оцінювання водних 

ресурсів при витратному і результативному підході? 

7. Які показники використовуються для економічного оцінювання 

рекреаційних ресурсів при витратному і результативному підході? 

8. Охарактеризуйте формування економічного оцінювання зміни стану 

середовища. 

9. Дайте визначення економічного збитку від порушення довкілля. 

Література: [1, с. 39–50; 3, с. 34–81; 8, с. 29–35; 11, с. 27–35]. 

 

Тема 3 Організаційно-економічний механізм платного 

природокористування 

Основи платного природокористування в Україні. Збори за використання 

природних ресурсів.  
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Плата за землю, платежі за використання надр, плата за використання 

водних ресурсів, плата за спеціальне використання лісових ресурсів, плата за 

спеціальне використання об’єктів тваринницького світу. Платежі (збори) за 

порушення природного середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Які підсистеми має система платного природокористування в Україні? 

2. На яких компонентах базується система платного 

природокористування в Україні? 

3. Коротко охарактеризуйте систему платежів за землю в Україні. 

4. Коротко охарактеризуйте систему платежів за надра в Україні. 

5. Охарактеризуйте систему плати за водні ресурси в Україні. 

6. З яких компонентів складається система платежів за порушення 

природного середовища в Україні? 

7. Охарактеризуйте структуру платежів за забруднення атмосферного 

повітря. 

8. Охарактеризуйте структуру платежів за забруднення водних ресурсів. 

9. Охарактеризуйте систему штрафів за порушення природоохоронного 

законодавства. 

Література: [2, с. 39–50; 3, с. 98–136; 7, с. 338–374; 9, с. 327–350; 13,             

с. 125–136]. 

 

Тема 4 Механізм формування кадастру природних ресурсів 

Сутність і структура кадастрів природних ресурсів. Система базових 

державних кадастрів.  

Принципи формування земельного кадастру. Бонітування ґрунтів.  

Структура та особливості формування водного кадастру. Механізм 

побудови лісового та надрового кадастру.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність і призначення кадастрів природних ресурсів? 

2. Які складові входять до державного земельного кадастру? 
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3. Яким чином економічна оцінка земельних ресурсів враховується при 

формуванні земельного кадастру? 

4. Які складові входять до кадастру водних ресурсів? 

5. У чому полягає призначення водного кадастру? 

6. Чим характеризується структура та призначення лісового кадастру? 

7. Поясніть сутність основних принципів побудови системи кадастрів  

природних ресурсів. 

Література: [1, с. 69–80; 3, с. 151–162; 4, с. 277–306; 6, с. 127–150]. 

 

Тема 5 Сучасні проблеми ресурсовикористання в Україні 

Еколого-економічні та соціальні проблеми ресурсовикористання в 

Україні. Високий рівень ресурсоємності ВВП України.  

Деформація структури економіки на користь ресусрсоємних галузей. 

Незначний ступінь оновлення основних фондів галузей народного 

господарства. Зростання цін на ресурси. Слабкий розвиток інноваційної 

діяльності ресурсозберігаючого спрямування.  

Оцінка еколого-економічної ефективності ресурсовикористання. 

Показники ресурсоємності. Ресурсоємність окремих галузей народного 

господарства. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні еколого-економічні та соціальні проблеми України, 

пов’язані з ресурсовикористанням. 

2. Як впливає ціновий фактор на ефективність ресурсовикористання в 

Україні? 

3. Розкрийте сутність соціальних проблем вітчизняного 

ресурсовикористання. 

4. Дайте характеристику основних екологічних проблем 

ресурсовикористання в Україні на сучасному етапі. 

5. Як змінилася ресурсоємність ВВП України та її складові протягом 

останніх років? 
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6. Порівняйте природоємність ВВП України та інших країн світу. 

7. Назвіть позитивні моменти, що стимулюють упровадження 

ресурсозберігаючих технологій в Україні 

Література: [3, с. 178–202; 5, с. 142–156; 6, с. 221–259; 9, с. 327–350]. 

 

Тема 6 Регіональні аспекти управління ресурсовикористанням 

Групування регіонів за інтенсивністю ресурсовикористання.  

Ефективність використання ресурсів у Полтавській області. Екологічний 

паспорт Полтавської області.  

Напрями ресурсозберігаючої діяльності в регіонах України. Розроблення 

регіональних і місцевих програм ресурсозбереження. Розширення виробництва 

продукції ресурсозберігаючого спрямування. 

Питання для самоперевірки 

1. Як групуються регіони України за рівнем та пропорційністю 

економічного розвитку? 

2. Які проблеми характерні для кожної з груп регіонів? 

3. Розкрийте сутність специфічних напрямів ресурсозберігаючої діяльності 

для областей України з високим рівнем промислового розвитку. 

4. Охарактеризуйте найважливіші напрями вдосконалення управління 

природокористуванням у регіонах з низьким рівнем промислового розвитку. 

5. Назвіть напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності для областей 

України з пропорційним розвитком промисловості й сільського господарства. 

Література: [3, с. 202–215; 7, с. 142–156; 9, с. 421–459]. 

 

Тема 7 Ресурсозбереження як екологоорієнтована діяльність 

Поняття ресурсозбереження. Мета, завдання та принципи здійснення 

ресурсозберігаючої діяльності.  

Функції та складові ресурсозбереження. Фактори ресурсозбереження. 

Науково-технічний прогрес. Зміна цін на ресурси. Соціальні та екологічні 

зміни. Процеси глобалізації. 
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Питання для самоперевірки 

1. Що таке ресурсозбереження? 

2. Що є метою ресурсозберігаючої діяльності? 

3. Назвіть основні функції ресурсозбереження. 

4. Назвіть фактори ресурсозбереження. 

5. Яким чином зміна цін на ресурси сприяє активізації ресурсозберігаючих 

заходів? 

Література: [3, с. 216–232; 4, с. 42–56; 9, с. 421–459; 13, с. 1–25]. 
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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 
 
 
 

1. Які з наведених тверджень не можна віднести до визначення «сталий 

розвиток»: 

1) розвиток, при якому ріст не перевищує несучої здатності навколишнього 

середовища; 

2) модель соціально-економічного розвитку, за якої досягається задоволення 

життєвих потреб тільки нинішнього покоління; 

3) покращення життя людей в умовах стійкості біосфери; 

4) розвиток, при якому людство має жити тільки на відсотки з приросту 

капіталу, не чіпаючи самого капіталу. 

 

2. Сталий розвиток досягається завдяки об’єднанню: 

1) економічних, технологічних і соціальних систем; 

2) фізіологічних і особистісних потреб; 

3) економічних, соціальних і екологічних потреб; 

4) громадських зусиль та економічних потреб суспільства. 

 

3. До основних цілей сталого розвитку не належить: 

1) економічне зростання; 

2) зростання видобутку корисних копалин; 

3) соціальна справедливість; 

4) міжнародне співробітництво. 

 

4. До неантропогенних факторів ризику належать: 

1) землетруси; 

2) рівень податкового навантаження на суб’єктів господарювання; 

3) військові конфлікти; 
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4) природна зміна клімату. 

 

5. Прикладами факторів антропогенного впливу можуть бути: 

1) виверження вулканів; 

2) техногенні катастрофи; 

3) накопичення промислових відходів; 

4) зміна клімату. 

 

6. До стримуючих методів забезпечення сталого розвитку належать: 

1) створення заповідників; 

2) заборони на певні види діяльності; 

3) економічні санкції; 

4) інший варіант. 

 

7. Які сфери виділяють при розв’язанні проблем сталого розвитку: 

1) виробнича; 

2) соціальна; 

3) економічна; 

4) екологічна. 

 

8. Цілі сталого розвитку передбачають: 

1) автономізацію управління, перебудову матеріально-енерго-інформаційних 

потоків; ліквідацію забруднюючих виробництв; централізоване управління 

природокористуванням; 

2) досягнення рівноваги, прагнення до справедливості, наявність мети 

розвитку; 

3) сприйняття обмежень, досягнення рівноваги, прагнення до справедливості, 

наявність мети розвитку; 

4) наявність мети розвитку, демократизацію управління, перебудову 

матеріально-енерго-інформаційних потоків. 
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9. Що є економічною основою сталого розвитку: 

1) обмеження споживання товарів і послуг; 

2) гармонія інтересів поколінь; 

3) раціональне ставлення до навколишнього середовища; 

4) державне регулювання природокористування. 

 

10.  М. Реймерс пов’язав у єдину екологічну систему: 

1) виробництво, суспільство, економіку; 

2) природу, виробництво, суспільство; 

3) природу, суспільство, економіку; 

4) природу, суспільство, економіку, людину. 

 

11.  Які умови забезпечують сталий розвиток соціально-економічної 

системи? 

1) організація в просторі, забезпечення рівноваги системи та її елементів, 

спрямованість розвитку; 

2) законодавче забезпечення, рівновага системи та її елементів, спрямованість 

розвитку, наявність рушійної сили; 

3) організація в просторі, організація в часі, спрямованість соціально-

економічного розвитку; 

4) організація в просторі, забезпечення рівноваги системи та її елементів, 

організація в часі, спрямованість розвитку, наявність рушійної сили. 

 

12. Принцип «екологічної республіки» забезпечує: 

1) організацію соціально-економічної системи в часі та просторі; 

2) організацію соціально-економічної системи в просторі; 

3) мотивацію розвитку соціально-економічної системи в просторі; 

4) організацію соціально-економічної системи в суспільстві. 
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13. Сутність принципу «превентивності шкоди» полягає у: 

1) виправленні (знешкодженні) негативних наслідків антропогенної діяльності; 

2) неприпустимості залишення наступним поколінням створених і 

нерозв’язаних екологічних проблем; 

3) попередженні негативних наслідків антропогенної діяльності; 

4) ефективному розв’язанні екологічних проблем суспільства. 

 

14. Екологічна мотивація реалізується за принципами: 

1) екологізації; 

2) мінімізації деструктивного впливу; 

3) імпульсів розвитку; 

4) гуманізації середовища. 

 

15.  Головною організацією, на яку покладено координацію міжнародного 

співробітництва у сфері охорони довкілля, є: 

1) ООН; 

2) ЮНЕП; 

3) ВООЗ; 

4) ОБСЄ. 

 

16.  Екологічний моніторинг може здійснюватися такими засобами: 

1) економічними, соціологічними; 

2) хімічними, фізичними; 

3) біологічними; 

4) авіаційними, космічними. 

 

17.  Індикатори стійкого розвитку призначені: 

1) визначати цілі стійкого розвитку; 

2) оцінювати стан регіону країни; 

3) інформувати громадськість; 
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4) відображати рівень міжнародних відносин. 

 

18. До соціальних груп індикаторів не належать: 

1) зростання ВВП; 

2) рівень забруднення повітря в приміщеннях; 

3) тривалість життя людей; 

4) рівень охорони здоров’я населення. 

 

19.  Соціальні збитки виникають унаслідок: 

1) зміни якості природних ресурсів; 

2) витрат на запобігання та ліквідацію негативних наслідків; 

3) погіршення здоров’я фізичних осіб; 

4) несприятливих змін стану навколишнього середовища. 

 

20.  Соціальний ефект природоохоронних заходів проявляється в: 

1) задоволенні потреб суспільства в товарах і послугах; 

2) покращення здоров’я населення; 

3) забезпеченні належного рівня якості навколишнього середовища; 

4) покращення умов праці та відпочинку. 

 

21.  Система індикаторів стійкого розвитку охоплює такі групи: 

1) технологічні, біологічні; 

2) економічні, соціальні; 

3) структурні, типологічні; 

4) екологічні, інституціональні. 

 

22.  Еколого-економічні інструменти це: 

1) методи, за допомогою яких стимулюється природоохоронна діяльність 

суб’єктів господарювання; 
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2) заходи підвищення ефективності діяльності підприємств щодо 

раціонального природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища; 

3) засоби впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів з метою орієнтації 

їх діяльності в екологічно сприятливому напрямі; 

4) методи державного регулювання природокористування. 

 

23.  Міжнародні стандарти екологічного менеджменту та аудиту спрямовані 

на: 

1) оцінювання екологічності процесу виробництва та споживання продукції; 

2) установлення порядку і змісту робіт і документів у сфері екологічного 

управління та аудиту; 

3) оцінювання величини попередніх та ймовірність подальших впливів 

продукції на навколишнє середовище; 

4) установлення порядку документообігу в системі екологічного менеджменту. 

 

24.  Система заходів, що визначають напрями природокористування і стан 

довкілля: 

1) екологічна політика; 

2) екологічна стратегія; 

3) екологічна тактика; 

4) усі варіанти правильні. 

 

25.  Footprint (екологічний слід) це: 

1) економічний показник; 

2) енергетичний показник; 

3) земельний показник; 

4) показник порівняння. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 
 
 

Загальні положення 

Студент має вибрати тему реферату за порядковим номером у журналі 

групи. Теми надані нижче. 

Цілі реферату 

Цілями реферату є формування: 

- понятійно-аналітичного рівня знань; 

- загальнокультурного рівня студентів; 

- уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та 

культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; 

- методів ведення обґрунтованої полеміки; 

- умінь самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати та 

узагальнювати суттєву наукову інформацію; 

- техніки публічного оприлюднення (доповіді) результатів аналітичних 

оглядів джерел інформації. 

Організація виконання реферату 

Реферат виконується студентом самостійно, але з консультаціями 

викладача. 

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних 

положень на семінарі або при співбесіді з викладачем. 

Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, що 

зобов’язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне 

та інформаційне забезпечення. 

Студент при виконанні реферату повинен: 

- вибрати й узгодити з викладачем тему; 

- отримати завдання; 

- самостійно підготувати реферат, спираючись на методичне та  

інформаційне забезпечення; 

- відвідувати консультації; 
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- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки  

керівника; 

- подати реферат на перевірку керівникові; 

- презентувати основні положення реферату на семінарі. 

Структура реферату 

Вступна частина: 

- титульна сторінка; 

- зміст;  

- вступ.  

Основна частина: 

- розділи реферату; 

- висновки; 

- перелік посилань.  

Додатки 

Вимоги до складових реферату 

Титульна сторінка виконується відповідно до зразка, що поданий у 

додатку А. 

Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно 

перелічені назви всіх розділів і підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і 

номери сторінок, які містять початок матеріалу. Зміст складають, якщо 

методичні рекомендації містять не менше ніж два розділи або один розділ і 

додаток. 

Вступ розташовують з нової сторінки. Вступ містить обґрунтування 

практичної і теоретичної актуальності проблеми, призначеної для вивчення. У 

вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й 

завдання, які випливають із нього. Також доцільно подати термінологічні 

особливості реферату. 

Основні розділи. У рекомендаціях щодо підготовки та написання розділів 

визначають етапи роботи над рефератом і викладають зміст та обсяг кожного 

етапу: 
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- пошук джерел інформації на вибрану тему; 

- складання плану реферату; 

- опрацювання джерел інформації; 

- написання реферату. 

Пошук джерел інформації. Пошук матеріалу варто починати із загального 

ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу підручника. Далі 

необхідно уважно проглянути рекомендовані джерела. З використанням 

предметних і алфавітних каталогів бібліотек, бібліографічних довідників та 

електронних ресурсів підібрати додаткову інформацію щодо проблематики 

реферату. До реферування варто залучати першоджерела. 

Деякі електронні каталоги інформаційних ресурсів: 

- Національна бібліотека України імені Вернадського – 

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

- Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/; 

- Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/; 

- Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm; 

- Національна парламентська бібліотека України – http://nplu.kiev.ua/; 

- Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/; 

- Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/; 

- Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/; 

- Форекс – київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/; 

- Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/; 

- Электронная научная библиотека – http://www.monev.ukxbiz.net/; 

- Бібліотека «Світ книг» – http://bookworld.com,ua/; 

- Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) – http://fuji.viniti.msk.su/; 

- Российская национальная библиотека – http://www,nlr.ru:8101/; 

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России) – http://www.gpntb.ra/win/search/; 

- Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова – http://uwh.lib.msu.su/: 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.ukma.kiev.ua/
http://psylib.kiev.ua/
http://allbest.ru/libraries.htm
http://nplu.ki/
http://www.e-atlas.com.ua/
http://www.geocities.com/ukrexlibris/
http://www.ukrhistory.narod.ru/
http://forex-kiev.narod.ru/
http://ukrlib.chat.ru/
http://www.monev.ukxbiz.net/
http://bookworld.com,ua/
http://fuji.viniti.msk.su/
http://www,nlr.ru:8101/
http://www.gpntb.ra/win/search/
http://uwh.lib.msu.su/
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- Российская государственная библиотека по искусству – 

http://www.artlib.ru/; 

- Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

университета – http://www.lib.pu.ru/rus/catalogs/index.jsp. 

Складання плану реферату. На підставі одержаних уявлень про стан 

питання складається попередній план реферату, який бажано узгодити з 

викладачем та остаточно визначити джерела інформації для реферування. План 

реферату уточнюється протягом усього терміну роботи над рефератом. 

Остаточний варіант трансформується у зміст реферату. 

Опрацювання джерел інформації. Зміст реферату повинен відповідати 

вибраній темі (тим аспектам проблеми, що міститься у назві теми). 

Відібрана література уважно вивчається з обов’язковим цитуванням 

ключових моментів і принципових положень. Тези джерел доцільно виписувати 

окремо з кожного питання плану реферату. Важливо також визначити 

методики, що використовують автори джерел для розв’язання проблеми. 

Особливу увагу необхідно приділити об’єктивності оцінки аналізованих точок 

зору. На цьому етапі виділяють довідково-інформаційний апарат, подаючи 

бібліографічний опис джерела. 

Ефективним видом записів є конспектування – стислий виклад змісту 

прочитаного, що забезпечує повноту відображення змісту джерел інформації.  

Способи конспектування: 

- текстуальний, що являє собою виклад змісту словами автора, тобто 

дослівне виписування цитат з досліджуваного тексту; 

- вільний, що є коротким викладом прочитаного своїми словами; 

- комбінований, складання якого вимагає вдумливого читання, творчого 

підходу до викладу змісту прочитаного, щоб вибрати необхідні цитати, 

а решту тексту викласти своїми словами, висловлюючи його точний 

зміст у короткій формі. 

http://www.artlib.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus/catalogs/index.jsp
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При роботі з джерелом інформації можуть виникнути власні думки, 

узагальнення, доповнення, запитання, які необхідно включати в конспект із 

відповідною позначкою. 

Написання реферату. Розділи реферату повинні бути об’єднані загальною 

метою, органічно пов’язані між собою. При написанні тексту доцільно 

опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні словники. У тексті 

реферату необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи незвичних 

понять і символів, складних граматичних зворотів. 

Основна вимога до тексту – структурованість, лаконізм і логічна 

послідовність викладу матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних 

зворотів і граматичних помилок. 

Доцільно включати до реферату схеми й таблиці, якщо вони допомагають 

розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг реферату. 

Висновки. У висновках подають підсумки щодо вирішення завдань, 

сформульованих у вступі. Тобто зазначається самооцінка ступеня досягнення 

мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням. 

Перелік посилань (перелік джерел, на які є посилання в основній частині), 

наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у 

порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. Порядкові номери 

описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). За необхідності 

джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку 

посилань у кінці додатка. 

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти 

реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг 

(додаткові ілюстрації або таблиці, додатковий перелік джерел, що може 

викликати інтерес). 

Список літератури 

Подається перелік джерел інформації, що рекомендовані для підготовки 

реферату. 

Оцінювання реферату 
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Вимоги до реферату, які мають забезпечити максимальну оцінку: 

-   відповідність змісту реферату вибраній темі;  

-   творчий підхід до суті проблеми; 

-   залучення до аналізу першоджерел; 

-   якість джерельної бази; 

-   структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу 

матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів і 

граматичних помилок; 

-   повнота відображення змісту джерел інформації; 

-   відповідність висновків автора завданню реферату; 

-   об’єктивність в оцінюванні аналізованих точок зору;  

-   якість оформлення; 

-   самостійність виконання (діагностується при захисті реферату).  

Якість виконання реферату оцінюється коефіцієнтом засвоєння:                        

Кз – відношення правильно виконаних вимог до загального. Оцінка досягнення 

мети реферату – експертна. 

Оцінювання рівня реферату здійснюється за допомогою коефіцієнту 

засвоєння: 

Кз = N / P, 

де N – правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); Р – загальна 

кількість визначених істотних операцій еталону рішення (відповіді). 

Критеріями визначення оцінок є: 

«Відмінно» – Кз > 0,9; 

«Добре» – Кз = 0,8...0,9; 

«Задовільно» – Кз = 0,7...0,8; 

«Незадовільно» – Кз < 0,7. 
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Теми рефератів 

1. Фізико-біологічна основа класифікації екологічних змін. 

2. Економічна основа класифікації екологічних змін. 

3. Фізіологічна основа класифікації екологічних змін. 

4. Ставлення соціології до змін у навколишньому середовищі. 

5. Економічний зміст процесів антропогенного впливу на природу. 

6. Фактори, що формують величину еколого-економічного збитку. 

7. Базові методи обліку еколого-економічного збитку. 

8. Природоємність і показники, якими вона характеризується. 

9. Екологічний слід. 

10. Екопродуктивність. 

11. Індекс «щасливої» планети. 

12. Показники природовикористання, найбільш поширені у вітчизняній 

практиці. 

13. Історія впровадження платного природокористування в Україні. 

14. Система плати за лісові ресурси в Україні. 

15. Система плати за використання тваринного світу в Україні. 

16. Система плати за використання рослинного світу України. 

17. Принципи формування плати за використання радіочастотних ресурсів 

України. 

18. Структура системи платежів за розміщення відходів. 

19. Головні компоненти навколишнього середовища, що входять до структури 

кадастрів в Україні. 

20. Бонітування ґрунтів. 

21. Показники якості земельних ресурсів. 

22. Структура та призначення лісового кадастру. 

23. Особливість інформаційного забезпечення ведення лісового кадастру. 

24. Основні тенденції ресурсовикористання в Україні протягом років 

незалежності. 

25. Динаміка енергоємності вітчизняного ВВП України 
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26. Напрями структурних деформацій вітчизняної економіки та стан її 

основних фондів в останні роки. 

Розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні 

27. Аналіз динаміки збитко- та екологоємності ВВП України  

28. Основні напрями інноваційно-інформаційного ресурсозберігаючого типу 

розвитку, що є актуальним для України. 

29. Екологічний паспорт Полтавської області 

30. Основні еколого-економічні аспекти ресурсовикористання в Полтавській 

області на сучасному етапі. 

31. Загальні напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності та 

вдосконалення управління природокористуванням у регіонах України. 

32. Основні підходи до трактування терміна «ресурсозбереження». 

33. Сутність принципів здійснення ресурсозберігаючої діяльності. 

34. Складові ресурсозбереження за видами діяльності. 

35. Сутність впливу фактора розвитку технологій на ресурсозберігаючу 

діяльність. 
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5 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1 

1. Класифікація природних ресурсів. 

2. Класифікація процесів впливу на природу. 

3. Екологічна рівновага. 

4. Оцінка ресурсу та оцінка середовища. 

5. Підходи до економічного оцінювання природних ресурсів. 

6. Оцінка економічного збитку від порушення середовища. 

7. Багаторівнева система соціо-еколого-економічних показників 

оцінювання ресурсовикористання. 

8. Основи платного природокористування в Україні. 

9. Збори за використання природних ресурсів. 

10. Платежі (збори) за порушення природного середовища. 

11. Сутність і структура кадастрів природних ресурсів. 

12. Принципи формування земельного кадастру. 

13. Структура та особливості формування водного кадастру. 

14. Механізм побудови лісового та надрового кадастрів. 

Модуль 2 

1. Еколого-економічні та соціальні проблеми ресурсовикористання в 

Україні. 

2. Оцінка еколого-економічної ефективності ресурсовикористання. 

3. Групування регіонів України за рівнем і пропорційністю 

економічного розвитку. 

4. Напрями ресурсозберігаючої діяльності в регіонах України. 

5. Поняття ресурсозбереження. Мета, завдання та принципи 

здійснення ресурсозберігаючої діяльності. 

6. Функції та складові ресурсозбереження. 

7. Фактори ресурсозбереження. 
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