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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність ставити та успішно розв’язувати на 

достатньому професійному рівні складні науково-дослідницькі та практичні задачі у сфері 

управління використанням природних ресурсів, узагальнювати практику розвитку і розміщення 

господарства і природоохоронної діяльності, прогнозувати напрями збалансованого просторового 

розвитку, здійснювати професійну географічну підготовку здобувачів вищої освіти на основі 

сформованого вміння вирішувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з 

прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні географічних 

(природних і суспільних) об’єктів і процесів (відповідно до спеціалізації) у різних просторово-

часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах 

недостатності інформації та засвоєння теоретико-методологічних та прикладних засад діяльності у 

сфері природокористування й охорони довкілля, зокрема на базі ознайомлення з передовим 

досвідом щодо організації системи управління використанням природних ресурсів, основами 

екологічної політики та інструментами реалізації концепції сталого розвитку. Однією з 

найважливіших цілей є формування у студентів соціоекологічного світогляду. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Здобутий освітній ступінь «бакалавр» та успішне опанування дисциплін «Основи регіональної 

політики», «Географія ризиків та сталий розвиток».  

2. Знання новітніх теорій у сфері географічного вивчення природно-ресурсного потенціалу, вміння 

користуватися новітніми методами й техніками дослідження природних ресурсів, вміння 

критично відслідковувати й осмислювати розвиток теорії й практики; володіння методами 

незалежного оцінювання й уміння пояснювати його результати на належному рівні. 

3. Володіння сучасними кількісними та якісними методами географічних досліджень, вміння їх 

застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності; вміння кількісно і якісно 

аналізувати особливості природних та суспільних процесів у географічні оболонці.  

4. Володіння навичками критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію про природні умови та ресурси територій, комплексного природно-

ресурсного потенціалу з різних джерел; здатність визначати, формулювати і вирішувати 

проблеми у сфері природокористування. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни.  
Дисципліна «Управління використанням природних ресурсів» висвітлює підходи до здійснення 

збалансованого управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю на основі 

дослідження передових методик та врахування позитивного міжнародного досвіду. Вона 

присвячена поглибленому вивченню біотичної регуляції довкілля, питанням управління 

природокористуванням та природоохоронною діяльністю, інструментам господарського механізму 

управління природними ресурсами, а також  новітнім механізмам реалізації стратегії сталого 

розвитку на засадах екологічної, зеленої, циркулярної економіки. Також вона розкриває підходи у 

сфері застосування чистих технологій та виробництв, впровадження нових екологічних нормативів 

та стандартів.  Закладає основу знань та розумінь щодо системи оцінки впливу господарської 

діяльності на довкілля. 

Дисципліна є важливою при підготовці магістрів географії, оскільки розуміння необхідності 

запобігання негативного впливу економічної діяльності на довкілля, знання прогресивних важелів 

господарського механізму управління природокористуванням є важливим для майбутніх 

управлінців, науковців, підприємців та свідомих громадян. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни. 
Дисципліна спрямована на формування у студентів спроможності використовувати систему 

інтегрованих знань та вмінь в нестандартних ситуаціях у сфері управління використанням 

природних ресурсів та екологічного менеджменту, здатності робити оригінальний самостійний 

внесок у вивчення екологічних основ просторового розвитку, демонструвати творчий підхід та 

вищий професіоналізм на основі знання сучасних засад сталого розвитку із застосуванням 

принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у сфері 



природокористування, регіонального розвитку територіального та міського планування (ФК-2), а 

також на базі розуміння наукових засад, підходів та методів у сфері управління природними 

ресурсами та розуміння відповідної професійної діяльності, здатності постійно вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями в області взаємодії людини та природи (ЗК-3). 

Функціональний блок дисципліни також передбачає опанування такими складовими, як здатність 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-1); здатність працювати в глобальному 

міжнародному та вітчизняному інформаційному середовищі за фахом у сфері управління 

використанням природних ресурсів (ЗК-5), спроможність до адаптації і дії в новій ситуації, що 

пов’язана з цією сферою та вміння генерувати нові ідеї в географічній науці та природоохоронній 

діяльності загалом (ЗК-8); здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та 

синтезу інформації в географічній науці, проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК-13); 

здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань (ЗК-7).   

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за необхідності) 

 
Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Теоретичні концепції та підходи щодо питань взаємодії 

людини з природою в локальних і глобальних масштабах; 

сутність механізму біотичної регуляції довкілля; поняття 

«господарська ємність біосфери» та її межі; поняття про 

природокористування; екстерналії та їх класифікацію за 

типами впливу; етапи і моделі природокористування; 

еволюцію моделей природокористування.  

 лекція,  

практична 

тест, бліц 
опитування, 
виконання 

практичних 
робіт, 

виступ, 
реферат, 
екзамен 

14% 

1.2 Зміст, структуру й функції господарського механізму 

природокористування; складові адміністративного 

механізму управління природокористуванням в Україні; 

економічні методи господарського механізму 

природокористування; алгоритм раціонального 

природокористування. 

 лекція,  
практична 

14% 

1.3. Основні механізми сталого (збалансованого) економічного 

зростання; значення, мету, принципи, сфери впливу і 

інструменти «зеленої економіки»; індекси зеленого курсу; 

сутність понять, підходи та принципи «циркулярна» та 

«синя»  економіка.  

лекція, 
практична 

14% 

1.4. Сутність поняття «чисте виробництво» та його складові; 

види, значення, сфери застосування екологічних послуг; 

систему екологічних стандартів та екологічного 

маркування. 

лекція, 
практична 

14% 

2.1 Застосовувати загальні та спеціальні географічні методи 

в системі раціонального природокористування та 

природоохоронної діяльності 

практична, 

самостійна 

робота 

виконання 

практичних 

робіт,  

презентації, бліц 

опитування,  

реферат, залік 

до 14% 

2.2. проектувати, планувати і проводити наукові дослідження 

у сфері екологічного менеджменту, здійснювати їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове впровадження у виробництво, писати наукові 

роботи 

практична 

2.3 знаходити шляхи застосування досягнень наукової думки 

щодо впровадження зелених технологій виробництва, 

екологічних послуг тощо 

практична 

2.4. аналізувати екологічні наслідки господарської діяльності 

людини та знаходити інструменти впливу на суб’єктів 

природокористування 

практична, 

самостійна 

робота 

2.5.  розробляти системи екологічного управління і еколого-

економічних методів природоохоронного комплексу в 

суспільному виробництві 

практична, 

самостійна 

робота 



3. Вироблення практичних навичок проведення суспільно-
географічного дослідження екологічних основ 
просторового розвитку території із застосуванням 
відповідних методів і прийомів отримання, зберігання й 
аналізу даних та їх належного представлення за допомогою 
сучасних технічних засобів, вміння донести і обґрунтувати 
власну думку.  

практичне 
заняття, 

аналітична 
доповідь, 
дискусія 

виконання 
творчих 
робіт, 

презентація, 
виступ, 

залік 

до 10% 

4.1 Самостійність у підборі додаткових джерел наукової і 
статистичної інформації, глибина обробки і своєчасність 
представлення  результатів.  

практичне 
заняття, 

аналітична 
доповідь, 

самостійна 
робота 

практична, 

виступ, 
презентація до 10% 

4.2. Відповідальність, ініціативність і творчість у процесі 
досягнення цілей в рамках окремих досліджень 
екологічних основ просторового розвитку, вміння 
приймати управлінські рішення у сфері управління 
використанням природними ресурсами.  

практичне 
заняття, 

самостійна 
робота, 

дискусія 

практична, 

виступ, 
презентація до 10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

 
                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 

     

1. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань 

і прийняття обґрунтованих рішень в географічних дослідженнях (ПРН-2) 

+ + + + 

2. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей 

знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі (ПРН-3) 

+ + + + 

3. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи за 

фахом (ПРН-5) 

+ + + + 

4. Розробляти та впроваджувати механізми територіального (просторового, 

міського) планування, регіонального управління, здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати плани та програми (ПРН-9) 

+ + + + 

5. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові географічні 

об’єкти, їхні властивості, змістовні характеристики (ПРН-13) 

+ + + + 

 

                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4.1 4.2 

1. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення 

проблемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в 

географічних дослідженнях (ПРН-2) 

+ + + + +    

2. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного 

рівня інших галузей знань, у тому числі в міжнародному 

контексті, в глобальному інформаційному середовищі (ПРН-

3) 

     + + + 

3. Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати 

наукові роботи за фахом (ПРН-5) 

+ + + + +  + + 

4. Розробляти та впроваджувати механізми територіального 

(просторового, міського) планування, регіонального 

управління, здійснювати моніторинг регіонального розвитку, 

складати плани та програми (ПРН-9) 

+ + + + + + + + 

5. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові 

географічні об’єкти, їхні властивості, змістовні 

характеристики (ПРН-13) 

+ + + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. 

 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається 

за результатами практичних робіт, виступів (презентацій), письмових контрольних робіт (тестів). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні 

така: 

 результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання)    - до 14% за кожен; 

 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5)   - до 14%; 

 результати навчання – 3 (комунікація)   - до 10%. 

 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 10% за кожен. 
 
Семестрове оцінювання. У курсі передбачено 2 змістовних частини. У змістовну частину 1 

входять теми: 1 - 2. У змістовну частину 2 – теми 3 - 5. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 
практичних/семінарських занять. Завершується дисципліна – заліком. Обов’язковим для допуску до 
заліку є виконання всіх практичних робіт та виступи з доповідями. 

Упродовж семестру, після завершення змістовних частин, проводяться контрольні роботи. Для 
студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% від 
максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота, 
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – 
бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, передбачені 
пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не менше 10, 15 та 5 балів 
відповідно). 

Підсумкове оцінювання у формі заліку. Максимальна кількість балів на заліку - 40 
балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 
кількості балів, відведених на залік). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до 
заліку – 38 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання усіх видів робіт здійснюється впродовж семестру, включаючи і самостійну 

роботу та виконання практичних завдань.  

- Практичні роботи за темами 1-2 – термін виконання – до 1 листопада, 

- Презентації, реферати та виступи за темами 1-2 – термін виконання – до 1 листопада, 

- Контрольна робота 1  – термін виконання – до 5 листопада, 

- Практичні роботи за темами 3-5 – термін виконання – до 15 грудня, 

- Презентації, реферати та виступи за темами 3-5 – термін виконання – до 15 грудня, 

- Контрольна робота 2  – термін виконання – до 20 грудня. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

Розрахунок часу, (год.) 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

ЗЧ 1. Господарський механізм управління використанням природних ресурсів 

1

1 

Природокористування як провідна форма 

взаємодії людини та природи. Особливості 

природокористування у сучасних умовах. 
4 2 39 

2

2 

Господарський механізм управління 

природокористуванням: сутність та основні важелі 3 2 39 

контрольна робота 1 

ЗЧ 2. Провідні інструменти процесу еколого-економічної оптимізації управління 

використанням природних ресурсів  

5

3 

Зелена економіка: загальні положення, стан і 

перспективи імплементації в Україні. 2  26 

6

4 

Циркулярна і синя економіка як новітні механізми 

реалізації стратегії сталого розвитку 3 2 26 

7

5 

 

Шляхи підвищення еколого-економічної 

ефективності господарства. 3 2 27 

контрольна робота 2 

        Разом 15 8 157 

 

Загальний обсяг 180 год, в тому числі: 

Лекцій – 15 год. 

Практичні заняття - 8 год. 

Самостійна робота – 157 год. 
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