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Койнова Ірина Богданівна 
 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: Управління природоохоронною діяльністю 

Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):  106 Географія;  

       спеціалізація «Охорона природи і збалансоване природокористування»  

 

 загальна кількість годин -105 (кредитів ЄКТС – 3, 5); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 0, семінарські - 16,  

  лабораторні - 0 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: Під час вивчення курсу студенти вивчають теоретико-

методичні основи управлінської діяльності: завдання, функції, організацію процесу. Вчаться 

поєднувати економічні підходи до управління зі специфікою управління охороною природи 

як на підприємствах, так і на природоохоронних територіях. Вивчають сучасну законодавчу 

базу щодо природоохоронної діяльності. Вчаться запроваджувати системи екологічного 

менеджменту та впроваджувати на підприємствах та організаціях стандарти серії ІСО 14000. 

Аналізують закордонний досвід та приклади іноваційних підходів до управління 

природоохоронною діяльністю.  

 

Результати навчання: 

 знати:  
- як здійснюється управління природоохоронною діяльністю в Україні на різних 

рівнях; 

- сучасне природоохоронне законодавство України; 

- міжнародні угоди з природоохоронної діяльності, що ратифікувала Україна; 

- стандарти, що застосовують для ефективного управління охороню природи; 

- різні підходи до прийняття рішень щодо природоохоронної діяльності;  

- закордонний досвід управління природоохоронною діяльністю 

    вміти:  

 здійснювати управління природоохоронною діяльністю на різних рівнях на основі 

сучасного українського законодавства, екологічних законів та закономірностекй, 

основних положень концепції збалансованого розвитку; 

 розраховувати еколого-економічні показники ефективності природоохоронної 

діяльності; 

 запроваджувати системи екологічного управління на підприємствах та в 

організаціях з використанням міжнародних стандартів серії ІСО 14000; 

 застосовувати різні методи управління природоохоронною діяльністю, залежно від 

геоекологічних особливостей територій. 

 

 

Форма  звітності:_____________________екзамен______________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____        українська                ___________                          

 

 

Робоча  програма  дисципліни:            www. lnu.edu.ua//***   

                                                              (посилання  на  робочу  програму дисципліни на сайті Університету) 

 

http://www.xxxx.xx/infopaket/***
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ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА  ФРАНКА 

 

Кафедра (циклова комісія)_раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи 

 

                        “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Декан   факультету ___________ Біланюк В.І._ 

 

“______”____________________  2017 року 

 

 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Управління  природоохоронною діяльністю 

__________________________________________________________________________ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

галузь  знань  ____________10 Природничі науки________________________________ 
(шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки________________________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність ___106 Географія_________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація__Охорона природи і збалансоване природокористування__________ 
(назва спеціалізації) 

факультет, відділення  ____географічний______________________________________ 
      (назва  факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 навчальний рік 
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Робоча програма _____ Управління  природоохоронною діяльністю __  для студентів 
(назва навчальної дисципліни)     

за напрямом підготовки______________, спеціальністю _106 Географія _______.  

 

 

Розробники: канд. геогр. наук, доц. кафедри раціонального використання природних 

ресурсів і охорони природи Койнова Ірина Богданівна 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
                                    (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної 

комісії)__раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи______________________________ 

 

Протокол від.  “29”__серпня___2017 року № _1__ 

 Завідувач кафедри_РВПР і ОП___________________________ 
                                                                _______________________ (__Кукурудза С.І.___) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 2017  року  

 

 Схвалено Вченою  радою  факультету  

____географічного__________________________ 
                                                                                                                                                                    

Протокол від.  “____”________________2017___ року № ___ 

 

“_____”________________2017__ року      Голова      _______________ (_Біланюк В.І.______) 
                                                                                                                                                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

__Койнова І.Б._, 2017__ рік 
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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3,5 

Галузь знань 

___10 Природничі науки________ 

(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  

____________________ 

(шифр і назва) 

Модулів –  1 

Спеціальність: 

__106_Географія _____ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 105 
1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 
4,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

_______магістр_____________ 

 

16   год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

16  год. 4  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 73 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –   

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета: сформувати у студентів знання щодо методології сучасного управління 

природоохоронною діяльністю на різних рівнях - державному, регіональному, локальному в 

Україні та за кордоном 

  Завдання: 

- засвоїти теоретико-методологічні основи сучасного управління та специфіку управління 

охороною природи; 

- навчити студентів використовувати  на практиці вітчизняні та закордонні методи 

управління природоохоронною діяльністю; 

- розглянути різні підходи  управління природоохоронною діяльністю  з позицій 

збалансованого розвитку територій; 

- ознайомити студентів із ефективними закордонними методами управління 

природоохоронною діяльністю на різних рівнях  
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- навчити студентів виявляти причини неефективних управлінських рішень щодо охорони 

природи 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  
- як здійснюється управління природоохоронною діяльністю в Україні на різних 

рівнях; 

- сучасне природоохоронне законодавство України; 

- міжнародні угоди з природоохоронної діяльності, що ратифікувала Україна; 

- стандарти, що застосовують для ефективного управління охороню природи; 

- різні підходи до прийняття рішень щодо природоохоронної діяльності;  

- закордонний досвід управління природоохоронною діяльністю 

 

   вміти:  

 здійснювати управління природоохоронною діяльністю на різних рівнях на основі 

сучасного українського законодавства, екологічних законів та закономірностекй, 

основних положень концепції збалансованого розвитку; 

 розраховувати еколого-економічні показники ефективності природоохоронної 

діяльності; 

 запроваджувати системи екологічного управління на підприємствах та в 

організаціях з використанням міжнародних стандартів серії ІСО 14000; 

 застосовувати різні методи управління природоохоронною діяльністю, залежно від 

геоекологічних особливостей територій. 

 

  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи управління  

природоохоронною діяльністю 

Тема 1. Методологічні основи управління природоохоронною діяльністю. Системний 

підхід. Базові основи та механізми управління. 

Тема 2. Система державного управління природоохоронною діяльністю. Аналіз функцій 

та зобов’язань міністерств та відомств, що здійснюють управління природоохоронною 

діяльністю. 

Тема 3. Еколого-економічні показники розрахунків ефективності природоохоронної 

діяльності  

Тема 4. Охорона природи у природозаповідних територіях. Пробеми підвищеня 

ефективності. Управління екомережею в межах України та об’єднання із 

загальноєвропейською екомережею. 

 

Змістовий модуль 2. Оптимізація управління природоохоронною діяльністю 

України з використанням закордонного досвіду 
Тема 5. Основи раціоналізації  природоохоронної діяльності на підприємствах 

поводження з твердими побутовими відходами. Проблемні питання що перешкоджають 

ефективному управлінню.  

Тема 6. Аналіз ефективності природоохоронної діяльності в межах річкових басейнів 

Використання позитивного закордонного досвіду. 

Тема 7. Організація управління природоохоронною діяльністю на місцевому рівні (на 

прикладі м.Львова).  

Тема 8. Організація та проблеми вдосконалення управління природоохоронною 

діяльністю на рівні підприємств та організацій. Міжнародні стандарти серії ІСО 14000.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи управління  
природоохоронною діяльністю 

Тема 1. Методологічні 

основи управління 

природоохоронною 
діяльністю. Системний 

підхід.  

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 2. Система 

державного управління 
природоохоронною 

діяльністю.  

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 3. Еколого-
економічні показники 

розрахунків 

ефективності 

природоохоронної 
діяльності 

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 4. Охорона 

природи у 
природозаповідних 

територіях. Пробеми 

підвищеня ефективності.  

13 2 2   9 13 2 2   9 

Разом за змістовим 

модулем 1 

52 8 8   36 46 8 2   36 

Змістовий модуль 2. Оптимізація управління природоохоронною діяльністю України з 

використанням закордонного досвіду 

Тема 5. Основи 

раціоналізації  
природоохоронної 

діяльності на 

підприємствах 

поводження з твердими 
побутовими відходами.  

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 6. Аналіз 

ефективності 
природоохоронної 

діяльності в межах 

річкових басейнів  

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 7. Організація 
управління 

природоохоронною 

діяльністю на місцевому 
рівні (на прикладі 

м.Львова).  

13 2 2   9 11 2    9 

Тема 8. Організація та 

проблеми вдосконалення 
управління 

природоохоронною 

діяльністю на рівні 
підприємств та 

14 2 2   10 11  2   9 
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організацій.  
Разом за змістовим 

модулем 2 

53 8 8   37 44 6 2   36 

Усього годин  105 16 16   7 90 14 4   72 

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методологічні основи  та механізми управління природоохоронною діяльністю 2 

2 Аналіз функцій та зобов’язань міністерств та відомств, що здійснюють управління 

природоохоронною діяльністю в Україні.  

2 

3 Еколого-економічні показники розрахунків ефективності природоохоронної 

діяльності  

2 

4 Аналіз функціонування та управління екомережею в межах України та можливості 

її об’єднання із загальноєвропейською  

2 

5 Сучасний стан  поводження з твердими побутовими відходами в Україні. 

Можливості вирішення проблем 

2 

6 Аналіз ефективності сучасного басейнового управління в Україні та використання 

позитивного закордонного досвіду. 

2 

7 Управління природоохоронною діяльністю на місцевому рівні. Закордонний досвід 

та методи управління. 

2 

8 Організація та проблеми вдосконалення управління природоохоронною діяльністю 

на рівні підприємств та організацій. 

2 

            

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія розвитку управління природоохоронною діяльністю та приклади в різних 

історичних епохах  

7 

2 Законодавчі основи управління природоохоронною діяльністю в Україні. Причини 

недотримання законодавства 

7 

3 Приклади економічних збитків від недотримання норм охорони природи. 

Закордонний досвід уникнення збитків. 

7 

4 Приклади ефективного управління охороною природи у межах басейнів річок  7 

5 Закордонний досвід охорони якості атмосферного повітря. 7 

6 Приклади управління твердими побутовими відходами для можливості уникненя 

їхнього негативного впливу на довклля. Закордонний досвід. 

8 

7 Громадське управління природоохоронною діяльністю. Шляхи підвищення 

активності громадян у питаннях прийняття екологічно значимих рішень 

6 

8 Міжнародні норми та вимоги до охорони природи  10 

9 Дотримання Україною міжнародних екологічних угод чи конвенцій. Позитивні 
зміни в управлінні природоохоронною діяльністю в результаті їхнього виконання 

7 

10 Орхуська конвенція. Право кожного громадянина на прийняття екологічно 

значимих рішень.  

7 

 Разом  73 

 
7. Методи навчання 

Засвоєння знань проходить на лекціях та семінарських заняттях, де лекційні питання 

розкриваються ширше, деталізуються, аналізуються реальні ситуації. Лекції доповнені 

показом презентацій по темі. Семінари 2, 4, 5 та 8-ї тем, по-можливості, проводяться у 

вигляді диспутів в установах, здійснють за управління природними ресурсами на різних 

рівнях: 

Департаменті екології і природних ресурсів ЛОДА,  

Державній екологічний інспекції Львівської області,  
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Управлінні екології Львівської міської ради, 

Підприємств Львова та області, що переробляють побутові відходи тощо 

 

 
8. Методи контролю 

      Контроль засвоєння знань включає поточний контроль за вивченням основних 

теоретичних засад під час семінарів (загальна сума 30 балів), а також за результатами 

написання двох підсумкових модулів (по 10 балів кожен). Іспит оцінюється на 50 балів. 

Загальна оцінка проводиться за 100-бальною шкалою простим сумуванням балів. 

                                                                  
 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 М 1 Т5 Т6 Т7 Т 8 М 2 50 100 

4 4 4 3 10 3 4 4 4 10 

Т1, Т2 ... Т8 – номера тем, М 1 – модульна робота 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

25 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

менше 25 
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. 
 

10. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування: Підручник 

/ за ред.. Л.Г.Мельника, К.М.Шапочки.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 

759 с. 

2. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та 

шляхи їх вирішення. Київ, 2003.– 160 с. 

3. Екологічне управління : Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О. Білявський та ін. 

– К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

4. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. 

Михайлюк. – К., 2004. – 407 с. 

5. Назарук М.М., Койнова І.Б.  Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: 

Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с. 
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6. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-

правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). 2-е 

вид.–К., 2001.– 390 с. 

7. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у 

навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської 

конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. 

– 125 с. 

8. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 

2002. – 346 с. 

9. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.:, 2006.– 

304 с.  

10. Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна / Європейська 

економічна комісія.– ООН.– 223 с. 

11. Стадницький Ю.І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля. – Львів, 

1999.– 260 с. 

12. Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к 

практике.– Лунд, Швеция, 2000. 

 

Допоміжна 

1. Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: 

Монография. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2002. – 232 с. 

2. Методы решения экологических проблем / Под редакцией д. эк. наук, професcора 

Л.Г.Мельника. - Сумы: ВТД «Университетская книга», 2001. – 462 с. 

3. Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003г. 372 с. 

4. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К., 2000. – 223 с. 

5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. Ю.С. 

Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.–848с. 

6. Закон України від 25 червня 1991р. №1264 – ХІІ. «Про охорону навколишнього 

природного середовища» - 1991. 

7. Закон України від 9 лютого 1995р. №45/95. «Про екологічну експертизу» - 1995. 

8. Закон України від 24 червня 2004 р. № 1862-IV. «Про екологічний аудит» – Урядовий 

кур’єр . – 2004. - № 150. 

9. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова КМУ від 

30.03.1998р. №391, Київ – 10с. 

 
11. Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів 

України  

2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів  

Львівської обласної адміністрації 

3. http://www.nature.org.ua/  - Національна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні. 

4. http://www.dossier.kiev.ua – сайт благодійного інформаційно-видавничого центру 

"Зелене досьє": актуальна і оперативна екологічна інформація з України та світу 

щоденні новини у дайджесті "ЕкоТиждень" дайджест "GEновини" - новини генної 

інженерії ; ЕкоКалендар "Тисячоліття довкілля"  

5. http://www.news.ukrntec.com - щоденно обновлювані екологічні новини України та 

всього світу.   

6. http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld - сайт інформаційного центру 

української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження 

навколишнього середовища та ресурсів. 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.ecology.lviv.ua/
http://www.nature.org.ua/nr98/
http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld
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7. http://www.ecolife.org.ua - відкритий  екологічний web-сайт 

8. http://www.ecoline.ru/books - електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої 

Довідково-інформаційної Служби “Ecoline” 

9. http://www.ln.com.ua - Сайт Гуманітарного екологічного журналу, видавці – Київський 

еколого-культурний центр та Всесвітня комісія по територіям, що охороняються 

МСОП (WCPA/IUCN). 

 

 

http://www.ecoline.ru/books
http://www.ln.com.ua/
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