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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

_______________ 

(шифр і назва) 
Нормативна 

Напрям підготовки  

18 Виробництво і 

технології 

Модулів – 1 
Спеціальність 

183 «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік 

підготовки: 

Рік 

підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

 Семестр Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

ІІ-й І-ІІ-й 

Лекції Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6.  

Тижневих годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год. 10 год. 

Практичні, 

семінарські 

Практичні, 

семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні Лабораторні 

– – 

Самостійна 

робота 

Самостійна 

робота 

58 год. 74 год. 

 

Вид контролю: 

залік 

Вид контролю: 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

 для денної форми навчання –56%; 

 для заочної форми навчання –   %  

 

Мета і завдання  дисципліни 

Навчальна дисципліна «Збалансоване природокористування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра, напрямку 18 

Виробництво і технології, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища», спеціалізація «Прикладна екологія та збалансоване 

природокористування». 

Збалансоване природокористування – навчальна дисципліна, яка вивчає 

головні концептуальні напрямки використання природних ресурсів, розмір шкоди 

від забруднення природного середовища, процеси та явища суспільного життя, 
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що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва 

й забруднення всіх сфер Землі. Теоретичною базою збалансованого 

природокористування є основні екологічні закони, закони розвитку природи й 

суспільства.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є характер співвідношення 

позитивних і негативних змін природних умов, рівні використання суспільством 

природного середовища в звʼязку з виробничими відношеннями між людьми за 

даними економічних наук, географії, геології, біології, ґрунтознавства, 

лісівництва, демографії, метеорології, гідрології та інших наук. 

Міждисциплінарні зв’язки: географія, екологія, економіка, геологія, 

біологія, лісівництво, земельні ресурси, ґрунтознавство, демографія, метеорологія, 

гідрологія та ін. 

Метою навчальної дисципліни є формування у фахівців теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використання 

природних ресурсів і компонентів довкілля (корисних копалин, поверхневих і 

підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо), оцінки 

рівнів негативного впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природо-

відновлювальних заходів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

1) розкрити предмет, методи і місце дисципліни «Збалансоване 

природокористування» в системі екологічних знань, висвітлити її засади; 

2) ознайомитись з основними розділами дисципліни;  

3) вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають 

правову базу раціонального природокористування;  

4) виділення основних напрямків державної політики України у галузі 

використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки;  

5) визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних та 

абіотичних ресурсів України;  

6) розробка заходів щодо раціонального використання, збереження та 

відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, 

біологічних ресурсів;  

7) формування екологічного світогляду майбутніх фахівців. 

Результати навчання: 

знати:  

1) предмет, завдання і принципи збалансованого природокористування;  

2) визначення понять «природокористування», «збалансованість», 

«стійкість», «толерантність». «природні ресурси», «природні умови», «природно-

ресурсний потенціал», «охорона природи»,  та інші;  

3) наукове і методичне забезпечення системи збалансованого 

природокористування;  

4) нормативну і законодавчу базу природокористування, охорони і 

відновлення довкілля;  
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5) класифікацію природних ресурсів;  

6) сучасні методи раціонального використання природних ресурсів, основні 

види та умови природокористування;  

7) сучасний стан, джерела забруднення, призначення, використання 

повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних, 

біологічних ресурсів;  

8) основні принципи та методи раціонального використання та охорони 

природних ресурсів. 

вміти:  

1) володіти понятійно-термінологічним апаратом;  

2) обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно 

від їхніх властивостей та вибір методів і місць спостережень за станом довкілля; 

3) аналізувати методи видобування і використання природних ресурсів;  

4) проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів 

та оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, 

лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території;  

5) розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для підтримки 

управлінських рішень в природоохоронній і природо відновлювальній діяльності. 
 

Контроль знань та умінь студентів має здійснюватись у формі 

тестування, виконання контрольних робіт, складання заліку. 

Програма навчальної дисципліни побудована за модульним принципом. 

Кожен з модулів є логічно завершеною складовою системи знань та умінь, що 

визначені у якості необхідних для формування фахівця освітньо-кваліфікаційного 

рівня “магістр”. В основу формування знань та умінь покладено навчальні 

елементи. 

При викладанні дисципліни передбачається використання сучасних 

технічних засобів (мультимедійний проектор), а також знайомство з 

міжнародними нормативними документами, присвяченими стратегії 

збалансованого природокористування і сталого розвитку. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади збалансованого 

природокористування. Збалансоване використання природних ресурсів 

України. 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади збалансованого 

природокористування.  
1.1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Структура курсу. 

1.2. Суть природокористування та основні передумови виникнення науки.  

1.3. Основні терміни, поняття, визначення.  

1.4. Еколого-економічна сутність природокористування.  

Тема 2. Екологічна проблема в історії людства та пошук шляхів її 

вирішення.  

2.1. Екологічні проблеми та кризи в історії людства. Дія «геологічної сили». 

2.2. Сталий розвиток, сучасна глобалістика та прогнози стану довкілля.  
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2.3. Оцінка можливостей переходу до сталого розвитку країн Світу. 

Тема 3. Умови і ресурси збалансованого природокористування.   

3.1. Принципи та критерії ефективності збалансованого 

природокористування.  

3.2. Класифікація та оцінка природних ресурсів.  

3.3. Природні ресурси України та Світу. 

3.4. Природні ресурси та збалансоване природокористування. 

3.5. Особливості ресурсоспоживання у різних галузях господарства. 

 

Змістовий модуль 2. Природокористування та оцінка рівня його 

збалансованості та толерантності.  

Тема 4. Екологічна стійкість, збалансованість та толерантність. 

4.1. Уявлення про екологічну стійкість та екологічну толерантність. 

4.2. Критерії та показники екологічної стійкості, збалансованості та 

толерантності. 

4.3. Еколого-економічні механізми забезпечення екологічної стійкості. 

Тема 5. Класифікація галузей господарства за рівнем екологічної 

толерантності.  

5.1. Ступінь толерантності галузей господарства до природних екосистем. 

5.2. Екологічна оцінка окремих галузей. 

5.3. Екологічна оцінка лісового господарства. 

Тема 6. Аналіз сучасних концепцій природокористування.  

6.1. Екосистемна організація біосфери – основа її стійкості. 

6.2. Аналіз концепції природокористування, «незалежного» від біосфери. 

«Біосфера-2». 

6.3. Концепція геосоцiосистеми та урбоекосистеми. 

6.4. Концепція коеволюцiї природи i суспільства. 

6.5. Концепція природних каркасів екологічної безпеки територій. 

6.6. Концепція ноосферних екосистем. 

Тема 7. Науково-технологічний прогрес та економіка природо-

користування.  

7.1. Науково-технологічний прогрес та його складові.  

7.2. Безвідходні технології.  

7.3. Ресурсозаощадження. 

7.4. Вторинне ресурсокористування. 

  

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. ін с.р  л п лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади збалансованого природокористування 

Тема 1. Теоретико-

методологічні засади 

12 2 2   8 18 2 1   15 
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збалансованого 

природокористування 

Тема 2. Екологічні 

проблеми в історії 

людства та пошук 

шляхів її вирішення. 

12 2 2   8 18 2 1   15 

Тема 3. Умови і 

ресурси 

збалансованого 

природокористування 

14 2 2   10 13 2 1   15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

38 6 6   26 54 6 3   45 

Змістовий модуль 2. Природокористування та оцінка рівня його збалансованості та 

толерантності 

Тема 4. Екологічна 

стійкість, 

збалансованість та 

толерантність. 

12 2 2   8 19 2 2   15 

Тема 5. Класифікація 

галузей господарства 

за рівнем екологічної 

толерантності. 

12 2 2   8 17 2 1   14 

Тема 6. Аналіз 

сучасних концепцій 

природокористування 

та їх оцінка з позицій 

екологічної 

толерантності. 

15 4 3   8       

Тема 7. Науково-

технологічний 

прогрес та економіка 

природокористування 

13 2 3   8       

Разом за змістовим 

модулем 2  

52 10 10   32 36 4 3   29 

ІНДЗ - - -   - - - -   - 

Усього годин 90 16 16   58 90 10 6   74 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№п/п Тема і зміст практичних (семінарських) занять 

 

Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 Семінар 1. Використання мінеральних ресурсів. 2 1 

2 Семінар 2. Використання земельних ресурсів. 2 1 

3 Семінар 3. Використання лісових і рекреаційних 

ресурсів. 

2  

4 Практична робота 1. Системи класифікацій природних 

ресурсів. 

2 1 

5 Семінар 4. Використання водних ресурсів. 2  
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6 Практична робота 2. Особливості використання ресурсів 

адміністративних областей України. 

3  

 Семінар 5. Природокористування в Карпатському 

регіоні. Стан і проблеми охорони довкілля, перспективи 

природокористування у Карпатському регіоні. 

3  

7 Практична робота 3. Аналіз сучасних концепцій 

природокористування. 

 2 

 Разом за семестр 16 6 

 

6. Самостійна робота 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 Природокористування та основні передумови виникнення 

науки. 

3 3 

2 Еколого-економічна сутність природокористування. 3 3 

3 Основні світові документи, в яких розроблені принципи 

переходу до сталого розвитку в світі. 

3 3 

4 Сталий екологічний розвиток – шлях до виживання. 3 3 

5 Концепція переходу України до сталого розвитку. 3 3 

6 Вступні положення «Концепції переходу України до 

сталого розвитку». 

3 3 

7 Еколого-ресурсна складова переходу до сталого розвитку. 3 3 

8 Економічна та соціальна складова переходу до сталого 

розвитку. 

3 3 

9 Структурно-функціональна основи збалансованого 

землекористування. 

3 3 

10 Функціонально-технологічні принципи збалансованого 

використання високопродуктивних земель у 

сільськогосподарському виробництві.  

3 3 

11 Відтворення родючості деградованих ґрунтів. 3 3 

12 Технологічні та екологічні основи відтворення 

продуктивності земель порушених в процесі розвідки та 

використання надр. 

3 3 

13 Шляхи збалансованого природокористування   

у сільському господарстві. 

2 3 

14 Сільське господарство та його екологічна оцінка.   2 3 

15 Екологічно толерантні напрямки землеробства. 2 3 

16 Екологічна толерантність у сучасному тваринництві. 2 3 

17 Екологічна конверсія, як шлях до збалансованого  

природокористування у агросфері. 

2 2 

18 Біологічна утилізація органіки як перспективний напрямок  2 2 
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екологічної конверсії в агросфері. 

19 Сучасні напрями екологічної конверсії тваринництва. 2 2 

20 Екологічно замкнені цикли біоконверсії в агросфері. 2 2 

21 Оцінка можливості збалансованого природокористування 

на основі моделей просторової організації природи і 

суспільства. 

2 2 

22 Оцінка можливості збалансованого природокористування   

на основі концепції ландшафтно-екологічного планування. 

2 2 

23 Участь агроекосистем у виникненні та загостренні 

глобальної екологічної проблеми. 

2 2 

24 Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

2 2 

25 Основні закони, правила та принципи 

природокористування. 

2 2 

26 Концептуальні принципи природокористування та сталого 

розвитку. 

2 2 

27 Фактори деградації довкілля та шляхи екологізації 

природокористування. 

2 2 

28 Природні ресурси та проблеми їх використання. 2 2 

29 Інституціональне та інструментальне забезпечення 

збалансованого природокористування. 

2 2 

 Разом  70 74 

7. Індивідуальні завдання 

8. Методи навчання 

1. Інформаційні методи у вигляді лекцій, бесід, ілюстрацій, демонстрацій. 

2. Дедуктивні методи на основі узагальнень. 

3. Евристичні методи у вигляді проблемної лекції.  

4. Інтерактивні методи – дискусія. 

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюють під час практичних і семінарських занять. 

Він передбачає оцінювання підготовленого у вигляді презентації та доповіді 

семінарського заняття, виконання та усного захисту практичної роботи. 

Проміжний контроль охоплює оцінку за контрольну роботу (модуль). 

 

10. Розподіл балів, що присвоюють студентам 

(для денної форми навчання) 

 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Семінарські 

(практичні) заняття 
Залік Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
35 50 100 

Т1-3 Т4-7 

5 10 
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(для заочної форми навчання) 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Семінарські 

(практичні) заняття 
Залік Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
30 50 100 

Т1-3 Т4-5 

10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

81-89 
добре  

71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими  радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання  відповідних дисциплін. 
 

11. Методичне забезпечення 

1. Войтків П. С. Збалансоване природокористування: методичні вказівки [для 

самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 35 с. 

2. Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване 

природокористування» : методичні вказівки / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – 83 с. 

3. Опорні конспекти лекцій, презентації, інтернет ресурси. 

 

12. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія і практикум : Навч. посібник / Г. 

О. Білявський. – К. : Либідь, 2004. – 368 с. 
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2. Бурдіян Б. Г. Навколишнє природне середовище та його охорона : Навч. 

посібник [Бурдіян Б. Г. та ін.]. – К. : Вища школа, 1993. 

3. Білявський Г. О. Основи загальної екології / Г. О. Білявський, 

М. М. Пазун , Р. С. Фурдуй. – К. : «Либідь», 2005. – 368 с. 

4. Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку : Навч. посібник / 

В. М. Боголюбов, В. А. Прилипко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 322 с. 

5. Боголюбов В. М. Основи екології та збалансованого природокористування 

: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / 

Боголюбов В. М., Соломенко Л. І. – К. : ДІА, 2009. – 158 с. 

6. Боголюбов В. М. Екологія з основами збалансованого 

природокористування : Навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І., 

Предместніков О. Г., Пилипенко Ю. В. – Херсон : Айлант, 2009. – 216 с. 

7. Географія мінеральних ресурсів України: монографія / Мирослав Сивий, 

Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів : Простір М, 2013. – 683 с.  

8. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища : Навч посіб. / В. С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. –  К. : Т-

во «Знання», КОО, 2006. – 319 с. 

9. Екогеографія України : навч. посіб. – К : Знання, 2008. – 646 с.  

10. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : 

навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н.  В. Максименко. – Х. :  

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с.  

11. Екологія : Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. – 

К. : КНЕУ, 2005. – 371 с. 

12. Злобін Ю. А. Основи екології : Підручник. / Ю. А. Злобін – К. : Лібра, 

1998. – 248 с. 

13. Злобін Ю. А. Загальна екологія : Навчальний посібник / Ю.  А. Злобін, 

Н. В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2003. – 416 с.  

14. Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку / НАН 

України. Інститут регіональних досліджень : наук. ред. В.  С. Кравців. Львів, 

2013. – Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. – 2013. 

– 336 с. 

15. Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів : 

Навчальний посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк. Т. М. Колесник. – 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 552 с. 

16. Клименко М. О. Збалансоване використання водних ресурсів : 

Навчальний посібник / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Рівне : НУГВП, 

2016. – 337 с.  

17. Реймерс H. Ф. Природопользование / H. Ф. Реймерс / – М., 1990. – 638 с. 

18. Реймерс H. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и 

гипотезы). – М., 1994. – 367 с. 

19. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. М. Сухарев, С.  Ю. 

Чундак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 
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20. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. 

Ю. Сухарева – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с. 

21. Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посібник / П. І. Штойко. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2011, 456 с.  

Допоміжна література: 

1. Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посіб. / О. П. Гавриленко – К. : 

Знання, 2008. – 646 с.  

2. Геодезія у природокористуванні : навч. посібник / Богдан Волосецький. – 

2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2012. – 

292 с. 

3. Городній М. М. Агроекологія / М. М. Городній та ін. – К. : Вища школа, 1993. – 

416 с. 

3. Крисаченко В. С. Людина і біосфера : основи екологічної антропології: 

Підручник / В. С. Крисаченко – К. : Заповіт, 1998. – 688 с. 

5. Клименко М. Моніторинг довкілля : Підручник. / М. Клименко. – Київ, 2006. 

6. Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. П. Кучерявий – Львів : Світ, 1999. – 360 с. 

7. Мельник Л. Основи екології. Екологічна економіка та управління 

природокористуванням : Підручник / Л. Мельник. – Суми, 2005. – 759 с. 

8. Одум Ю. Экология, в 2-х т. / Одум Ю. – М. : Мир, 1986. 

9. Шикула М. К. Грунтозахисна система землеробства в Україні / Шикула М. К., 

Антонець С. С., Балаєв А. Д. та ін. – К. : НАУ, 2000. – 388 с. 

10. Яцик А. В. Екологічна безпека України / А. В. Яцик – К. : Генеза, 2001. – 216 с. 

Законодавча база: 
1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. 

№9-рп/2012. 

2. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 

25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012 р. №4713-VІ. 

3. Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ 

зі змінами від 16.06.2011 р. №3530- VІ. 

4. Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 p. № 2707-

ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ. 

5. Закон України ”Про екологічну експертизу” від 9.02.1995p. № 46/95-ВР зі 

змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ. 

6. Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 

8.02.1995 р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012 р. №4717-VІ. 

7. Закон України ”Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 p. 

№ 255/95-ВР зі змінами від 23.12.2010 р. №2856-VІ. 

8. Закон України ”Про відходи” від 5.03.1998 р. № 187/98-ВР зі змінами від 

6.07.2012 р. №5179-VІ. 

9. Закон України ”Про захист рослин” від 14.10.1998 р. № 180-XIV зі змінами від 

17.02.2011 р. №3042-ХІV. 

10. Закон України ”Про рослинний світ” від 9.04.1999 р. № 591-XIV зі змінами від 

16.06.2011 р. №3530-ІV. 
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11. Закон України ”Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських 

схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 р. № 1436-

ІІІ; 

12. Закон України ”Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 p. 

№ 1908-ІІІ зі змінами від 9.02.2006 р. №3421-IV. 

13. Закон України ”Про загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21.09.2000p. № 1989-ІІІ зі 

змінами від 17.05.2012 р. №4731-VІ. 

14. Закон України ”Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 p. 

№ 1478-ІІІ зі змінами від 21.01.2010 р. №1827-VІ. 

15. Закон України ”Про загальнодержавну програму поводження з токсичними 

відходами” від 14.09.2000 р. № 1947-ІІІ. 

16. Закон України ”Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ зі змінами від 

16.06.2011 р. №3530-VІ. 

17. Закон України ”Про Червону книгу України” від 7.02.2002 р. №3055-ІІІ зі 

змінами від 25.12.2008 р. №805-VІ. 

18. Закон України ”Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 

2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012 р. №4434-VІ. 

19. Закон України ”Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них” 

від 6.03.2003 р. № 486-IV зі змінами від 6.07.2010 р. №2436-VІ. 

20. Закон України ”Про охорону земель” від 19.07.2003 р. № 962-IV зі змінами від 

23.02.2012 р. №4444-VІ. 

21. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012 

р. №4539-VІ. 

22. Водний кодекс України від 6.06.1995 p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011 

р. №4220-VІ. 

23. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012 

р. №5077-VІ. 

24. Кодекс України ”Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР зі змінами від 

12.04.2012 р. №4650-VІ. 

Інформаційні ресурси: 

1.  http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/econom_pk.pdf 

2.  http://www.rvps.kiev.ua/PUBLIK/Mono66.html 

3.  http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=116&lang=book 

4.  http://textbooks.net.ua/content/view/4939/43/ 

5.  http://www.menr.gom.ua 

6.  http://www.ekology.lviv.ua 

7.  http://www.necu.org.ua 

8. http://www.ekology.lviv.ua 

9. http://www.necu.org.ua 

10. http://www.lib.udau.edu.ua › ЕКОЛОГIЧНI ОСНОВИ_С ПРАВКАМИ_2-1. pdf 
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