
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 
 

 

 
 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДЕРЖАВНА І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА 

БЕЗПЕКА» 
            

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101− « ЕКОЛОГІЯ» 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



 

2 

 

 

     Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Державна і регіональна екологічна політика та безпека» для здобувачів 

освітнього ступеня  доктора філософії  зі спеціальності  101− « Екологія»  

 

 

 

 

 

 

Укладач  к. т. н., доц. Л. А. Бездєнєжних  

 

 

Рецензент  к. т. н., доц. А. І. Святенко 

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

Протокол №         від                             2019 р. 

Голова методичної ради_________________В. В. Костін 



 

3 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ………………………………………………………………………………….4 

1 Теми та погодинний розклад  лекцій і самостійної роботи..……….…………...5 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………..…………... 6 

3  Питання  до модульного контролю………….………………………………………..11 

4 Критерії оцінювання знань ……………………………………………………...14 

Список літератури………………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

ВСТУП  

 

        Методичні розробки призначені для активізації та розвитку навичок 

самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни «Державна і 

регіональна екологічна політика та безпека» 

 Ця навчальна дисципліна забезпечує формування цілісних (системних) 

знань і практичних умінь з майбутньої  спеціальності. Головними питаннями, 

що вивчає навчальна дисципліна є стратегічні загальнодержавні рішення, які 

мають бути реалізовані в національній стратегії сталого розвитку та 

національній екологічній політиці. Державна і регіональна екологічна політика та 

безпека мають  визначальне значення для охорони довкілля та збереження і 

формування в ньому умов, відповідних нормальному життю людини, діяльності 

суспільства, стану навколишнього середовища. 

         Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань щодо 

принципів, типів і методів державної та регіональної екологічної політики та 

безпеки, раціонального використання й відтворення природно-ресурсного 

потенціалу і забезпечення екологічної безпеки, формування еколого-

економічних передумов для переходу на засади екологічного управління і 

сталого розвитку. 

    Завдання:        

− формування базових засад державної  і регіональної екологічної політики та 

безпеки;  

            − розвиток   навичок і вміння проводити екологічне нормування та визначення  

методології і нормативно-правової бази інтегрованого екосистемного 

потенціалу на базі еколого-господарських балансів, кадастрів природних 

ресурсів, екологічного моніторингу й аудиту. 

Види занять з навчальної дисципліни 
 

Лекції, самостійна робота. 
 

        У результаті вивчення студент повинен:  
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знати: засади формування державної та регіональної екологічної політики в 

вирішенні питань захисту довкілля; складові частини державної екологічної політики 

та їх сучасний стан; практичні способи реалізації екологічної політики держав; 

перспективи вдосконалення державної і регіональної екологічної політики та  безпеки; 

уміти: користуватися правовою, науковою, довідковою та нормативною 

літературою під час визначення і обґрунтування стратегічних напрямів розв’язання 

професійних екологічних завдань з охорони навколишнього середовища виконувати 

розрахунки з оцінювання, прогнозування та запобігання негативних змін стану 

довкілля. 

      На самостійну роботу з навчальної дисципліни «Державна і регіональна 

екологічна політика та безпека» навчальною робочою програмою відведено  

90 годин. 

Самостійна робота реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання 

лекційного матеріалу, підготовка до заліку. Консультації викладачів щодо 

проведення самостійних робіт організовані згідно з графіком консультативних 

занять.  

       На самостійну роботу виносяться розділи та питання, що не були 

розглянуті в курсі лекцій. Вивчаючи питання для самостійної роботи, що надані 

до кожної теми, аспирант має перевірити набуті знання та дати відповіді на 

питання для самоперевірки. 

        Перелік питань до модульного контролю допоможе аспіранту самостійно  

Підготуватися та успішно скласти залік 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ  РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

 І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб ін

д 

с.р. 

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

Семестр 2 

Змістовий модуль 1 Базові засади формування екологічної політики держави. 

Тема 1  Глобалізація 

екологічних проблем 

суспільства.  

14 4    10       

Тема 2 Основні 

напрями цілеспрямованої 

дії суспільства стосовно 

екологічного захисту.  

14 4    10       

Тема 3 Гармонізація 

законодавства України 

із законодавством 

Європейського Союзу 

14 4    10       

Тема 4 Екологічне 

нормування 

12 2    10       

Змістовий модуль 2 Екологічний імператив державної діяльності 

Тема 5 Цінова політика 

в екології 

14 4    10       

Тема 6 Інформаційна 

державна екологічна 

політика 

14 4    10       

Тема 7 Забезпечення 

прав суспільства на еко-

логічне інформування 

    14 4    10       

Тема 8  Науково-тех-

нічна компонента в 

екологічній політиці 

    12 2    10       

Тема 9 Економічні 

аспекти державної та 

регіональної екологіч-

ної політики і безпеки 

    12 2    10       

Усього годин за 

семестр 

120 30    90       
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

  

Модуль 1 БАЗОВІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

     Тема 1  Глобалізація екологічних проблем суспільства.  

Питання для самостійної роботи 

1. Філософські  течії  та   підходи  до перспектив розвитку суспільства з позицій 

екології.  

2. Особливості екологічних глобальних проблем. 

Питання для самоперевірки 

     1. Засади формування екологічної політики України. 

     2. Основні екологічні принципи держави. 

     Література: [1, с. 160–163; 4, с. 18–42]. 

     Тема 2  Основні напрямки цілеспрямованої дії суспільства в напрямку 

екологічного захисту 

Питання для самостійної роботи 

    1. Особливості екологічних проблем України. 

2. Актуалізація стратегічних цілей держави на перші десять років ХХI-го 

століття 

Питання для самоперевірки 

1. Інтеґрація екологічних вимог у системі забезпечення життєдіяльності 

суспільства. 

2. Екологічне оздоровлення та  відтворення порушених екосистем. 

Література: [1, с. 160–163; 3, с. 8–12]. 

 

Тема 3 Гармонізація законодавства України із законодавством Євро-

пейського Союзу 

Питання для самостійної роботи 

1. Огляд основних документів Європейського Співтовариства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

2. Міжнародні екологічні стандарти. 
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Питання для самоперевірки 

1. Удосконалення законодавчої та нормативно - правової бази 

законодавства України. 

2. Прискорення процесу гармонізації екологічного законодавства  з 

вимогами міжнародних стандартів та з нормативами ЄС. 

3. Демократизація процесу прийняття рішень та усталення 

відповідальності за їх виконання. 

         4. Орхуська Конвенція « Про доступ до інформації…». 

         Література: [6, с.244–6; 11, с.12 –69]. 

 

Тема 4 Екологічне нормування. 

Питання для самостійної роботи 

1. Сучасні підходи до  нормування.  

2. Перспективи вдосконалення системи екологічного нормування. 

3. Імовірнісні підходи до ціноутворення в природокористуванні. 

4. Екологічне страхування фізичних та юридичних осіб. 

                         Питання для самоперевірки 

         1.Економія ресурсів, енергії, збереження само відновлюваних 

властивостей і господарської ємності біосфери. 

2. Біотичний підхід, що оснований на біотичному механізмі реґулюваня та 

природній домінанті життєдіяльності суспільства. 

3. Інтеграційний підхід, що має забезпечити інтеграцію екологічних 

вимог в усі сфери життєдіяльності суспільства. 

4. Упровадження міжнародних стандартів, регламентів системного 

екологічного управління й аудиту, розвиток корпоративних систем  

екологічного управління. 

           5. Реґулювання екологічних та економічних відносин. 

        Література: [1 , с.37– 104; 15  с.129– 385].     

        Модуль 2 Екологічний імператив державної діяльності 
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Тема 5 Цінова політика в екології 

Питання для самостійної роботи 

1. Розробка механізмів розв’язання екологічних проблем із найменшими     

економічними та соціальними витратами. 

2. Екологічна експертиза й екологічний аудит.  

3. Інтерналізація екологічних витрат. 

4. Стратегія і тактика одержання ресурсів, необхідних для фінансування  

видатків на охорону довкілля. 

5. Оподаткування економічно розвинених країн на користь тих, що 

розвиваються. 

Питання для самоперевірки 

1. Платежі за використання природних ресурсів та за забруднення 

довкілля. 

2. Упровадження методів економічного оцінювання вартості природних  

ресурсів та економічних збитків унаслідок їх пошкодження і втрат. 

3. Екологічний принцип  «забруднювач платить». 

4. Субсидії на впровадження екологічно чистих і природоохоронних 

технологій. 

     Література: [1, с.84– 130; 9, с.112– 128].   

Тема 6 Інформаційна державна екологічна політика 

Питання для самостійної роботи 

1. Заходи щодо роз’яснення екологічної політики, залучення до такої 

діяльності міжнародних організацій і сприяння їхній  роботі. 

2. Посилення уваги до забезпечення достовірної та повної інформації про 

стан довкілля , забезпечення належного екологічного інформування суспіль-

ства. 

Питання для самоперевірки 

      1. Відкритість екологічної інформації – невід;ємне право суспільства. 

      2. Ідея відкритої економічної системи, яка функціонує на засадах стійкого 

екологічно безпечного розвитку. 
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       3. Залежність екологічної безпеки держави від її інформаційного 

забезпечення. 

Література: [14, с. 661–02; 17, с. 309–324].  

Тема 7 Забезпечення прав суспільства на екологічне інформування 

Питання для самостійної роботи 

1. Обов’язок владних структур не тільки забезпечення виконання законодав-

ства та екологічний контроль, а й інформування та просвіта населення. 

      2. Показники визначення екологічного стану компонент біосфери. Прогнозування 

екологічного стану компонент біосфери.  

                          Питання для самоперевірки 

      1.Системи глобального міжнародного, державного, регіонального та  локального 

моніторингу.  

2. Екологічна безпека держави та її інформаційне забезпечення. 

    Література: [14, с.661–02; 17, с.309–324].  

Тема 8 Науково-технічна компонента в державній і регіональній 

екологічній політиці 

Питання для самостійної роботи 

1. Значення науки у розв’язанні екологічних проблем. 

2. Освіта як пріоритет екологічної політики. 

3. Освіта і світогляд. 

Питання для самоперевірки 

1. Раціональна та моральна (духовна) складова світогляду людини.  

2. Неперервна екологічна освіта й виховання. 

3. Мудрість як природний та набутий розум. 

      4. Інтегрування екологічної політики в стратегічні напрями розвитку                               

держави на найближчу та віддалену перспективу 

     Література: [3, с. 447–8;17, с. 62–98]. 

 

Тема 9 Економічні аспекти державної і регіональної екологічної політики і 

безпеки  
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Питання для самостійної роботи 

1. Доцільність екологічно спрямованої перебудови структури господарства  

2. Система національних розрахунків і ВВП. 

3. Використання та відновлення природних ресурсів. 

4. Інтеґрація економічної та екологічної політик. 

Питання для самоперевірки 

1. «Екологічно дружні» сектори економіки. 

2. Напрями іноземних інвестицій. 

     3. Мінімізація екологічних витрат, скорочення питомих витрат енергії та  

природних ресурсів на одиницю ВВП. 

4. Реалізація державної, регіональної та місцевої екологічної політики.    

Література: [1, с. 28 – 41; 17, с. 57 – 66]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

Завдання 1 

1. Екологічна політика це… 

Міжнародне співробітництво 

Політика партій і блоків 

Політика екологічних пріоритетів 

2. Назвати першочергові екологічні пріоритети України. 

3. Дати визначення екологічній експертизі. 

Завдання 2 

1. Першочергові екологічні проблеми України… 

Енергетичні 

Ресурсні 

Відходи 

2. Назвати етапи реалізації державної екологічної політики. 

3. Дати визначення національним екологічним стратегіям. 

Завдання 3 

1. Участь громадськості під час  розв’язання екологічних проблем полягає в… 
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контролі за діями влади 

Активній участі спільно з діями влади 

Протестних діях 

2. Визначте стратегію і тактику гармонійного розвитку виробничого та 

природоресурсного потенціалу. 

3. Назвати час прийняття першого екологічного плану дії ЄС. 

Завдання 4 

1. Регіональні екологічні проблеми розв’язує … 

ЄС  

Уряд  держави 

Місцева влада сумісно з громадськістю 

2. Дати пояснення принципу «забруднювач платить». 

3. Назвати напрями зберігання ресурсів. 

Завдання 5 

1. Гармонізація національної екологічної стратегії відбувається в межах… 

Регіонів 

Автономних складових 

У межах ЄС 

2. Обґрунтувати взаємодію екології й економіки у вирішенні екологічних 

проблем. 

3. Визначити значення  науки у розв’язанні нагальних екологічних проблем. 

Завдання 6 

1. Глобалізація екологічних проблем полягає в:  

Демографічному «вибуху» у розвинутих країнах,  

залежності від економіки,  

масовому забрудненню всіх земних сфер 

2. Екологічна політика використання не відновлюваних ресурсів. 

3. Екологічна політика в працях М.Ф.Реймерса. 

Завдання 7 

1. Кількість населення Землі на теперішній час… 
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Оптимальне 

Недостатнє 

Надмірне 

2. Аспекти місцевої екологічної політики. 

3. Які органи (місцеві) розробляють і реалізують екологічну політику. 

Завдання 8 

1. Основні принципи екологічної політики України передбачають: 

Конституційні права людини 

Національні інтереси 

Міжнародні зобов’язання 

2. Визначити необхідність екологічних знань. 

3. Назвати інституції, відповідальні за екологічну політику країни. 

Завдання 9 

1. Принцип регулювання екологічних та економічних відносин полягає: 

В пріоритеті екологічних проблем 

У економічних можливостях 

У пропорційності 

2. Назвати екологічні інтереси розвинутих країн. 

3. Визначити відповідальність за забруднення. 

Завдання 10 

1. Гармонізація екологічної політики в межах ЄС це: 

Захист інтересів спільного ринку 

Обмеження інтересів окремих націй 

Орієнтація на спільні довгострокові цілі 

2. Назвати регулювальні інструменти екологічної політики. 

3. Навести інструменти інтеграції економічної та природоохоронної політики. 

Завдання 11 

1.Від чого залежить майбутнє виживання української нації: 

Від інтеграції з Росією або Європейським союзом 

Від збереження природно-ресурсного потенціалу 
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Від інтенсивності приросту ВВП 

2. Дати визначення суспільному ладу в Україні на межі ХХ– ХХІ століть. 

3. Які надбання отримує суспільство від інтеграції економічної та екологічної 

політики? 

Завдання 12 

1. Мета екологічної політики полягає… 

У збереженні цілісності природних екосистем 

В інтенсифікації урбанізації населення  

У раціональному використанню природних ресурсів 

2. Назвати місце, яке посідає Україна за обсягом виробництва відходів на душу 

населення. 

3. Україна належить до країн… 

З не розвиненою економікою 

З розвиненою економікою 

З перехідною економікою 

Примітка: до кожної відповіді надається пояснення  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Семестр 9        Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 20 100 

     20 5 5 10 10 10 20 10 10 

 

Т1, Т2, ………Т7 – теми змістових модулів. 

А 5 (відмінно) 90 − 100 

  Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

міжнародну номенклатуру, володіє понятійним апаратом, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під 

час проведення лабораторних занять; самостійно може підготувати відповіді на 

контрольні питання та захистити основні їх положення. 

С 4 (добре) 75 − 84 

 Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

навички, але не вміє самостійно мислити, підготувати відповіді на контрольні 

питання та захистити основні їх положення. Відповідь його повна, логічна, але 

з певними неточностями. 

 D 3,5 (задовільно) 65 − 74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати відповіді на контрольні 

питання. 

E 3 (задовільно) 60 − 64 

 Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для розв’язання стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; здатний з помилками дати визначення 
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понять і термінів, може самостійно оволодівати частиною навчального 

матеріалу, але висновки робить нелогічні, непослідовні. 

 FХ 2 (незадовільно) 35 − 59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти 

суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1− 34 

 Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з навчальної дисципліни, що вивчається, зовсім не 

здатний до самостійного вивчення навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюють у вигляді 

заключного тестування, що проводиться після закінчення навчального курсу. 

Отриману кількість балів переводять в національну шкалу відповідно до 

таблиці, наведеної нижче, та виставляють до екзаменаційної відомості. 

       Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82−89 В 

Добре  
74−81 С 

64−73 D 
Задовільно  

60−63 Е  

35−59 FX 

Незадовільно з можли-

вістю повторного скла-

дання 

Не зараховано з 

можливістю повтор-

ного складання 

0−34 F 

Незадовільно з обов’яз-

ковим повторним  

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим пов-

торним вивченням 

дисципліни 
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         Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Державна і регіональна екологічна політика та безпека» для здобувачів 

освітнього ступеня  доктора філософії  зі спеціальності  101− « Екологія»  

 

  

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. Л. А. Бездєнєжних 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри екологічної безпеки та організації 

природокористування д. т. н., проф. В. М. Шмандій  
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вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державна і 

регіональна екологічна політика та безпека» для здобувачів освітнього ступеня  

доктора філософії  зі спеціальності  101− « Екологія» 

к.т.н., доцента Бездєнєжних Л.А. 

 

        Методичні вказівки написані відповідно до робочої програми з навчальної 

дисципліни «Державна і регіональна екологічна політика та безпека»  та 

складаються із переліку тем, які винесені для самостійної роботи. У вступі 

надаються рекомендації знань і вмінь навчальної дисципліни «Державна і 

регіональна екологічна політика та безпека». Методичні вказівки охоплюють 

найважливіші теоретичні розділи курсу. 

В кожному розділі наведені теми для самостійної роботи, вказані питання 

для самостійної роботи та для самоперевірки. 

 Прийнята структура і матеріал методичних вказівок відповідають меті й 

задачам дисципліни. 

Дані методичні вказівки рекомендуються до видання у видавничому 

відділі КрНУ ім. Михайла Остроградського. 

 

 

 

     Рецензент 

   доцент, к.т.н.                                                           А. І. Святенко 

 

 


