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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Дана навчальна дисципліна забезпечує формування цілісних 

(системних) знань та практичних вмінь з майбутньої професії. В основу 

дисципліни покладенні наукові методи, пов’язанні з теорією та практикою 

раціонального природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища, застосування цих знань на практиці. 

         Центральними питаннями, що вивчає дана навчальна дисципліна є такі: 

бережливе та ефективне використання природних ресурсів та формування 

надійної   системи охорони навколишнього природного середовища; 

можливості гармонійного співіснування   економіки виробництва й 

оточуючого навколишнього середовища,  теоретичні підходи щодо 

екологізації соціально-економічного  розвитку. 

        

Мета 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. 

 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі 
 

         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”. Одержані знання, 

уміння та навички повинні використовуватися при державній атестації 

фахівців. 

 

Види занять з дисципліни 

 

Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Модуль І Основи економіки довкілля та природних ресурсів 

Тема 1 Основи економіки довкілля  

питання, що розкривають тему: 

             – поняття, види та особливості природокористування; 

             –  предмет економіки довкілля; 

             –  принципи та функції економіки довкілля; 

             –    мета та завдання економіки довкілля; 

             –   роль і значення екологічної освіти. 

Тема 2 Основи економіки природних ресурсів  

питання, що розкривають тему: 

               –   поняття та класифікація природних ресурсів; 

– сутність економічних оцінок природних ресурсів; 

               –    методи економічної оцінки природних ресурсів; 

               –   принципи використання та роль природних ресурсів у суспіль-

ному розвитку. 

Модуль 2 Економічні методи управління, регулювання та раціонального   

використання природних ресурсів  

   Тема 3 Еколого-економічні проблеми використання природних  

ресурсів 

питання, що розкривають тему: 

              –  природні ресурси України, що підлягають використанню; 

         – природно-господарські системи; 

              – формування найважливіших еколого-економічних проблем 

природоко-ристування;. 

              – практичні напрями щодо природокористування у міському  

господарстві. 

              – економічні методи управління раціональним 

природокористуванням та їхні види; 



              – економічне стимулювання раціонального використання  природних 

ресурсів; 

              – економічний механізм охорони і раціонального  використання 

природних ресурсів. 

Тема 4   Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво 

питання, що розкривають тему: 

    – міжнародний досвід подолання сучасних екологічних     проблем; 

    – міжнародне співробітництво в умовах глобальних змін    навколишнього 

середовища. 

Модуль 3  Державна система інспектування з екологічної безпеки 

 

Тема 5 Мета і задачі інспектування з екологічної безпеки  

питання, що розкривають тему: 

– визначення інспектування з екологічної безпеки; 

– поняття про Державну екологічну інспекцію; 

– мета та задачі Державної екологічної інспекції; 

– види та об’єкти природоохоронного інспектування; 

– завдання Головної екологічної інспекції України; 

– види та правила встановлення відповідальності за порушення 

природоохоронного законодавства. 

Тема 6 Функціоналний розподіл контролю за станом об’єктів 

природоохоронного інспектування  

питання, що розкривають тему: 

– відомчий та структурний розподіл організацій, які здійснюють 

природоохоронне інспектування; 

– права державної екологічної інспекції під час проведення 

інспектування об’єктів. 

Тема 7 Контроль за станом об’єктів навколишнього середовища 

 

питання, що розкривають тему: 

– види землекористування; 



– мета і завдання охорони земель; 

– організація раціонального використання земель. 

– види використання об’єктів тваринного світу; 

– порядок і правила промислового та любительського полювання та 

рибальства; 

– користування земельними ділянками лісового фонду; 

– завдання контролю за охороною, захистом, відтворенням лісів. 

– об’єкти, що належать до природно-заповідного фонду; 

– основні вимоги щодо режиму на територіях ПЗФ; 

– організація охорони територій ПЗФ. 

Модуль 4  Природоохоронне інспектування підприємств 

 

Тема 8 Перевірка повітроохоронної діяльності підприємства  

питання, що розкривають тему: 

– стаціонарні джерела забруднення; 

– законодавча база відповідальності; 

– пересувні джерела забруднення. 

Тема 9 Перевірка водоохоронної діяльності підприємства  

питання, що розкривають тему: 

– водоспоживання; 

– водовідведення; 

– потенційні джерела забруднення поверхневих та підземних вод; 

– водоохоронна діяльність; 

– види порушень водоохоронного законодавства. 

Тема 10 Перевірка підприємства з питань поводження з  

питання, що розкривають тему: 

– документи контролю за дотриманням законодавства у сфері 

поводження з відходами; 

– обстеження місць видалення відходів; 

– класифікація порушень у сфері поводження з відходами. 

Тема 11 Перевірка дотримання вимог  щодо використання надр та охорони 



з земель  

питання, що розкривають тему: 

– перевірка документів на право власності або право користування 

землею; 

– перевірка дотримання законодавства про використання та охорону 

надр; 

– класифікація порушень у галузі використання та охорони надр. 

 

Приблизний перелік 

практичних робіт з курсу 

Практична робота № 1  Методика визначення відновної вартості     зелених 

насаджень. 

Практична робота № 2  Визначення розмірів шкоди зумовленої забрудненням  

і засміченням природних земельних ресурсів  

Практична робота № 3 Відшкодування збитків за вилучення земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення 

Практична робота№ 4 Еколого-економічна ефективність 

ресурсозаощаджуючих засобів  

Практична робота № 5 Розрахунок розміру відшкодування збитків в наслідок    

порушення водного законодавства.  

Практична робота № 6 Розрахунок розміру відшкодування збитків внаслідок 

забруднення підземних вод  

Практична робота № 7 Порядок і правила складання акту природоохоронного 

інспектування. 

Практична робота № 8  Порядок і правила складання протоколу про 

порушення природоохоронного законодавства. 

Практична робота № 9 Порядок і правила оформлення постанови у справі 

про адміністративне порушення природоохоронного законодавства. 

Практична робота № 10 Порядок і правила розрахунку розміру 

відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення 



атмосферного повітря. 

                Практична робота № 11. Порядок і правила розрахунку розміру збитків, 

заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих та морських вод. 

Практична робота № 12. Порядок і правила розрахунку розміру збитків, 

заподіяних державі внаслідок незаконного видобування об’єктів тваринного 

світу. 

Практична робота № 13. Порядок обчислення розміру відшкодування збитків 

заподіяних лісовому господарству. 

Практична робота № 14. Порядок і правила розрахунку розміру збитків, 

заподіяних державі порушенням законодавства про ПЗФ України. 
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інститут Мін природи України”, 2006. – 306 с. 

 

Допоміжна література 

 

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. 
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