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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 
Вибіркова 

Модулів – 4 Спеціальності: 183− 

«Технологія захисту 

навколишнього 

середовища» за 

спеціалізацією « 

Екологічна безпека» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180  

9-й  

Лекції 

Семестрових годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  46 год. 

самостійної роботи 

студента –  134 год. 

Освітній ступінь  

магістра 

24 год.  

Практичні, семінарські 

22 год. - 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

134 год.  

Індивідуальні 

завдання:  

Вид контролю:  

Диф.залік 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 46 год. ауд., 134 год. сам. – 46/134 (0,34) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

        

           Метою дисципліни «Організація природокористування» є формування у 

студентів еколого-економічного світогляду і  надання їм такого рівня 

професійних знань і вмінь, які дозволяють  здійснювати ефективну 

природоохоронну діяльність, досягати гармонійного  поєднання еколого-

економічних складових у процесі виробничо - господарської діяльності, 

вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним 

середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, 

ефективного впровадження природоохоронних заходів. 

         Дана дисципліна закладає основи формування у майбутніх спеціалістів 

ринкового мислення, озброює їх науковою методологією прийняття 

управлінських рішень, пов’язаних із природним механізмом функціонування 

народного господарства та перспективними напрямками соціально-

економічного розвитку суспільства в умовах обмеженості природних ресурсів 

          Навчальна дисципліна є вибірковою у циклі дисциплін підготовки 

фахівців  освітнього ступеня магістра зі спеціальності 183− «Технологія захисту 

навколишнього середовища»  

 Теоретичними базисом для засвоєння даного курсу є ряд дисциплін 

підготовки фахівців ОКР бакалавра 101 – “Екологія”. 

         У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

Знати: 

          – оцінювати особливості природокористування у світі та в Україні; 

– класифікацію природних ресурсів, їх роль у розширеному відтворенні, у 

розвитку та розміщенні виробничих сил держави;  



– класифікацію груп галузей народного господарства по ступеню 

використання природних ресурсів та їх впливу на довкілля; 

– теоретичні основи, принцип формування та визначення економічної 

оцінки природних ресурсів; 

– вимоги до екологізації розвитку виробничих сил;  

– основні напрямки раціонального природокористування в системі 

народногосподарського комплексу; 

– принципи та методи планування раціонального природокористування та 

охорони довкілля; 

– основні джерела фінансування природоохоронних заходів на 

підприємствах;  

– методи оцінки економічної ефективності капітальних вкладень у 

природоохоронні заходи; 

– правові основи охорони довкілля;  

– економічні стимули раціонального природокористування; 

– методи визначення економічної ефективності здійсненних 

природоохоронних заходів та оцінки економічного збитку від забруднення 

довкілля. 

Вміти:  

– визначати економічну оцінку окремих видів природних ресурсів; 

– застосовувати показники економічної оцінки природних ресурсів при 

розрахунках ефективності природоохоронних заходів та формуванні платежів за 

їх використання; 

– розраховувати показники загальної та порівняльної ефективності витрат 

на заходи по охороні довкілля; 

– визначати економічний збиток від забруднення довкілля; 

– виконувати наукове обґрунтування оцінки соціально-економічної 

ефективності здійсненних природоохоронних заходів. 

 



 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І Основи економіки довкілля та природних ресурсів 

Тема 1 Основи організації природокористування 

Тема 2 Основи економіки природних ресурсів  

Змістовий модуль 2 Економічні методи управління, регулювання та 

раціонального   використання природних ресурсів 

Тема 3 Еколого-економічні проблеми використання природних  ресурсів 

Тема 4   Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво 

Змістовий модуль 3 Державна система інспектування з екологічної безпеки 

Тема 5 Мета і задачі інспектування з екологічної безпеки 

Тема 6 Функціональний розподіл контролю за станом об’єктів 

природоохоронного інспектування  

Тема 7 Контроль за станом об’єктів навколишнього середовища 

Змістовий модуль 4 Природоохоронне інспектування підприємств 

Тема 8 Перевірка повітряноохоронної діяльності підприємства  

Тема 9 Перевірка водоохоронної діяльності підприємства  

Тема 10 Перевірка підприємства з питань поводження з відходами 

Тема 11 Перевірка дотримання вимог щодо використання надр та охорони  

земель  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п л ін

д 

с.

р. 

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

Семестр 9 

Змістовий модуль 1. Основи економіки довкілля та природних ресурсів 

Тема  Тема1 Основи організації 

природокористування 

16 2 2 - - 12       

Тема 2 Основи економіки 

природних ресурсів    

16 2 2 - - 12       

Змістовий модуль 2. Економічні методи управління, регулювання та раціональ-

ного   використання природних ресурсів 

Тема 3 Еколого-еконо-

мічні проблеми 

використання природних  

ресур-сів 

16 

 

2 

 

2 - 

 

- 12        

Тема 4 Міжнародний 

досвід і міжнародне 

співробітництво 

14 2 - - - 12       

Змістовий модуль 3. Державна система інспектування з екологічної безпеки 

Тема 5 Мета і задачі 

інспектування з 

екологічної безпеки 

14 2    12       

Тема 6 Функціоналний 

розподіл контролю за 

станом об’єктів 

природоохоронного 

інспектування  

20 4 4   12       

Тема 7 Контроль за 

станом об’єктів 

навколишнього 

18 2 4   12       



середовища 

Змістовий модуль 4. 

Тема 8 Перевірка 

повітроохоронної 

діяльності підприємства  

16 2 2   12       

Тема 9 Перевірка 

водоохоронної діяльності 

підприємства 

16 2 2   12       

Тема 10 Перевірка 

підприємства з питань 

поводження з відходами 

16 2 2   12       

Тема 11 Перевірка 

дотримання вимог 

 щодо використання 

надр та охорони з земель  

18 2 2   14       

Усього 180 24 22   134       

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Семестр 9 Денна  Заочна 

Модуль 1. Основи економіки довкілля та природних ресурсів 

1 Методика визначення відновної вартості     

зелених насаджень. 

2  

2 Визначення розмірів шкоди зумовленої 

забрудненням  і засміченням природних 

земельних ресурсів  

2  

Модуль 2. Економічні методи управління, регулювання та раціонального   

використання природних ресурсів 

3 Відшкодування збитків за вилучення земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

призначення 

2  

4 Еколого-економічна ефективність 

ресурсозаощаджуючих засобів  

2  

5 Розрахунок розміру відшкодування збитків в 

наслідок     порушення водного законодавства.  

2  

6 Розрахунок розміру відшкодування збитків 

внаслідок забруднення підземних вод  

2  

Модуль 3. Державна система інспектування з екологічної безпеки 

7 Порядок і правила складання акту 

природоохоронного інспектування. 

2  



8 Порядок і правила складання протоколу про 

порушення природоохоронного законодавства. 

2  

9 Порядок і правила оформлення постанови у справі 

про адміністративне порушення 

природоохоронного законодавства. 

2  

Модуль 4. Природоохоронне інспектування підприємств 

10 Порядок і правила розрахунку розміру 

відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок забруднення атмосферного повітря. 

4  

 Усього годин за рік 22  

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна Заочна 

Семестр 9 

1 Визначити сутність екологічного парадокса в розвитку 

суспільства. Надати опис схеми системи «навколишнє 

середовище – суспільство» 

12  

2 Надати характеристику методів, які застосовуються 

для визначення ринкової оцінки природних ресурсів 

(природних об’єктів). 

12  

3 Природоохоронні заходи, що запобігають 

забрудненню навколишнього середовища та договірні 

форми природокористування 

12  

4 Проекти щодо міжнародного співробітництва в галузі 

охорони навколишнього середовища  

12  

5 Завдання Головної екологічної інспекції України. 

Права державної екологічної інспекції під час 

проведення інспектування об’єктів 

24  

6 Мета і завдання охорони земель. Організація 

раціонального використання земель. 

12  

7 Права та обов’язки постійних лісокористувачів. 

Завдання контролю за охороною, захистом, 

відтворенням лісів. Організація охорони територій 

ПЗФ 

12  

8 Класифікація порушень у сфері поводження з 

відходами 

12  

9 Перевірка дотримання законодавства про 

використання та охорону надр. Класифікація 

порушень у галузі використання та охорони надр. 

26  



 Разом  134  

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

 

10. Методи навчання 

 Методами вивчення курсу «Організація природокористування» є 

теоретичне викладення матеріалу,                                                  

 

11. Методи контролю 

На лекціях – поточний контроль знань (колоквіуми). 

На практичних заняттях самостійні та контрольні роботи.  

 

                       12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Семестр 9        Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий тест  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 20 100 

     20 20 20 20 

Т1, Т2, ………Т4 – теми змістових модулів. 
 

                               Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 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 мож-

ливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисц. 

 

13. Методичне забезпечення 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Гирусов Э. В. Экология и экономика природопользования : учеб. для 



    вузов / Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов, Н. В. Чепурных. – 

    М. : Закон и право: ЮНИТИ, 1998. – 455 с. 

2. Голуб А. А. Экономика природных ресурсов / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова. 

    – М. : Аспект Пресс, 1998. – 319 с. 

3. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: підруч. для студ. вищих 

    навч.закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2005. – 266 c. 

4. Горстко А. Б. Введение в моделирование эколого-экономических систем: 

    монография / А. Б. Горстко, Г. А. Угольницкий; отв. ред. Г. С. Маркман. – 

    Ростов н/Д: Рост. ун-т, 1990. – 111 c. 

5. Гофман К. Г. Экономическая оценка природных ресурсов / К. Г. Гофман. 

    – М. : Экономика, 1980. – 234 c. 

6. Григорків В. С. Моделювання еколого-економічної взаємодії : навч. посіб. 

    / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута, 2007. – 84 с. 

7. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: 

    монографія. / Л. С. Гринів. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 240 с. 

8. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн./ 

Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, заслужений юрист 

України, академік УЕАН В.І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-Кн.1. – 704с. 

9. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн./ 

Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, заслужений юрист 

України, академік УЕАН В.І. Андрейцев.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-Кн.2. – 576с. 

10. Посібник працівника служби державної охорони природно-заповідного 

фонду України / Під ред. С.В. Третьякова. – Донецьк: Державне управління 

охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, 

Донецька філія Державного закладу “Державний екологічний інститут Мін 

природи України”, 2006. – 306 с. 

 

 

Допоміжна 

 

11. Данилишин Б. М. Економіка природокористування / Б. М.Данилишин, 

    М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : Кондор, 2010. – 465 с. 

12. Дейнека О. Г. Екологія: навч. посіб. / О. Г. Дейнека, Т. М.Омельченко, 

    В. В. Ніяковський. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – 197 с.  

13. Кодекс Украины «Об административных правонарушениях».-Харьков: 

Рубикон, 2000.-167с. 

14. Методические указания по организации и проведению проверок состояния 

исполь- зования и охраны вод на объектах-водопользователях.-М., 1975.-34с. 

15. Пособие для органов по регулированию использования и охране вод по 

выявлению источников аварийных сбросов загрязняющих веществ и 

экстремально высокого загрязнения водных объектов.-М., 1976.-28с. 

16. Рекомендації щодо контролю за додержанням підприємствами, установами і 

організаціями залізничного транспорту України основних вимог законодавства 



про охорону навколишнього природного середовища.-Київ: Головне управління 

безпеки руху та екології, 2001.-16с. 

 

 

15. Інформаційні ресурс
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