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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  4  

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 
 

Обов’язкова 

 

Модулів – 6 
Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

101 «Екологія» 

(шифр і назва 

спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 
 (назва освітньої програми) 

Рік підготовки: 

третій четвертий 

Загальна кількість 

годин – 120  

Семестр 

6-й 7 -й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 60 

самостійної роботи 

аспіранта – 60 

Рівень підготовки: 

третій освітньо-науковий 

рівень  

 

«доктор філософії» 

Лекції 

16 год. 14 год. 

Практичні (Семінарські) 

14 год. 16 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

30 год. 30 год. 

Індивідуальні завдання:  0 

год. 

Вид контролю:  

залік (6 сем.) 

екзамен (7 сем.) 
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2. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Еколого-економічні основи 

природокористування» є формування у аспірантів сучасного економічного 

мислення та компетентностей (комплексу спеціальних знань, навичок, умінь й 

особистісних характеристик), спрямованих на вирішення еколого-економічних 

проблем, через ознайомлення з основами водного господарства України, 

передумовами та факторами його розвитку, структурою водогосподарського 

комплексу та проблемами його функціонування, вироблення вміння 

застосовувати  розроблені здобуті теоретичні знання для оцінки, аналізу та 

прогнозу водокористування, водовідведення, водоочистки, водопідготовки в 

Україні.  

Завдання: формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій 

професійній діяльності рівня знань про теоретичні засади економіки 

природокористування; оволодіння знаннями про зміст і структуру 

економічного механізму охорони навколишнього природного середовища й 

раціонального використання природних ресурсів; усвідомлення сутності 

еколого-економічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення й 

особливостей нормативної бази забезпечення раціонального 

природокористування; загальні принципи функціонування водного 

господарства, здобуття відпрацювання практичних навичок для аналізу та 

оцінки сучасного стану розвитку водогосподарського комплексу та еколого-

економічних проблем, спричинених його діяльністю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: 

- теоретичні засади економіки природокористування, сутність 

основних категорій, понять і термінів дисципліни, закономірності та 

принципи раціонального природокористування, основні цілі й завдання 

переходу України на модель сталого розвитку; 

- еколого-економічні проблеми раціонального використання 

природних ресурсів і стратегічні напрями їх вирішення, механізм 

державного регулювання у сфері використання, охорони й відтворення 

природно-ресурсного потенціалу; 

- основні терміни еколого-соціальних основ водокористування; 

- основні принципи функціонування водогосподарського комплексу; 

- еколого-економічні проблеми водокористування та фактори, що їх 

зумовлюють. 

вміти: 

- проводити аналіз та оцінку сучасного стану водокористування; 

- розробляти основні шляхи та заходи вирішення еколого-

економічних проблем водокористування та водовідведення; 

- застосовувати здобуті теоретично-методичні знання під час 
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вирішення конкретних практичних ситуацій; 

- оцінювати сучасний стан і масштаби впливу антропогенного 

фактора на навколишнє середовище й окреслювати перспективні шляхи 

оздоровлення екологічної обстановки; 

- визначати й аналізувати основні показники й індикатори сталого 

розвитку; 

- визначати, обґрунтовувати й аналізувати економічну ефективність 

впровадження природоохоронних заходів, у тому числі екологічних 

інновацій і перероблення відходів; 

- проводити дослідження й надавати обґрунтування шляхів 

вирішення еколого-економічних проблем і вибору стратегічних 

альтернатив екологізації виробництва. 

комунікації:  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- 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; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- 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; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
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активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

- здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

- здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувачі третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» : 

ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу; 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

ЗК08. Здатність працювати автономно; 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування; 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації природокористування 

 Результати навчання: 

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  

та поглиблювати науку про навколишнє середовище  

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання 

  

    Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади організації водокористування 

у населених пунктах України  

Тема 1.1 Еколого-соціальні питання природокористування на засадах 

концепції сталого розвитку  

Реалізація європейського вибору України і перехід її на засади сталого 
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збалансованого розвитку. Проблеми природокористування та їх вирішення. 

Актуальність та теоретико-прикладна значимість проблеми екологічно 

безпечного природокористування. 

Актуальність та теоретико-прикладна значимість проблеми екологічно 

безпечного природокористування. Існуючі теоретичні розробки, методологія, 

практика та особливості сучасного водокористування в населених пунктах 

України. Соціально – економічна концепція організації водокористування. 

 

Тема 1.2 Сучасне водокористування у населених пунктах з позиції сталого 

розвитку України. 

Сталий еколого-соціально-економічний розвиток. Забезпечення 

екологічної безпеки. Забезпечення соціально-економічного прогресу. 

Національні інтереси України в сфері водних ресурсів. Еколого-соціальне 

значення водного чинника навколишнього природного середовища в ринкових 

умовах. Схема формування ціни на водні ресурси, як на товар. Якісна 

характеристика поверхневих водних ресурсів в Україні. Взаємозв’язок 

евтрофування поверхневих вод і ступеня їх мікробіологічного та хімічного 

забруднення. Методологія організації сучасного водокористування.  

 

Тема 1.3 Методологічні основи організації та управління 

водокористуванням у населених пунктах України. 

Принципова схема організації водокористування у населених пунктах 

України. Види стічних вод. Еколого-економічна характеристика регіонів 

України з урахуванням наслідків аварійних ситуацій. 

Характеристика існуючої концепції організації і управління 

водокористуванням в населених пунктах України та її складових. Сучасна 

концепція організації та управління водовідведенням населених пунктів. 

Завдання органів, що контролюють джерела забруднення у населеному пункті. 

Рівень евтрофування водних об‘єктів. Ефективне вирішення проблеми 

деевтрофування водних об’єктів. Основні недоліки існуючої концепції 

водокористування в  населених пунктах України.  

 

МОДУЛЬ 2. Теоретико-методологічні засади екологічно безпечного 

водокористування у населених пунктах як складова забезпечення сталого 

розвитку держави  

Тема 2.1 Еколого-соціальна концепція водокористування населених 

пунктів України як складова досягнення їх сталого розвитку 

Ознаки кризової екологічної ситуації у сучасних населених пунктах. 

Реалізація послідовної стратегії соціальної, екологічної та економічної 

стабілізації. Складова частина нового підходу - еколого-соціальна концепція 

водокористування в населених пунктах України.  

Еколого-соціальна концепція управління водокористуванням. Перелік 

показників складу і властивостей стічних вод. Прийняття рішень для 

проведення заходів щодо зменшення негативного впливу «цвітіння» на стан 
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водних екосистем. Науково-методологічні основи нового міждисциплінарного 

підходу до комплексної еколого-соціальної оцінки.  Джерела фінансування 

заходів Програми розвитку систем екологічно безпечного водокористування в 

населених пунктах України. 

 

Тема 2.2 Науково-практичні основи нових технологій екологічно 

безпечного способу водовідведення в населених пунктах. 

Основні вимоги до екологічно безпечного водокористування населених 

пунктів України. Основні функції екологічно-безпечної системи 

водовідведення населених пунктів для існуючих систем водовідведення. По 

відношенню до водовідведення населених пунктів як системи її внутрішні та 

зовнішні (вхідні і вихідні) показники. Схема додаткового фрагменту до 

існуючих систем водовідведення, який перетворює їх у екологічно безпечні. 

Ефективність очищення стічних вод на БІС в залежності від часу контакту.   

 

Тема 2.3 Наукові основи еколого-економічного обґрунтування 

удосконалення систем водокористування. 

Рівень соціально-економічного розвитку регіону світу. Особливості 

розвитку суспільства, стан здоров’я і генофонду людства. Основні методичні 

положення еколого-економічного обґрунтування удосконалення систем 

водокористування  населених пунктів.  

Еколого-економічне обґрунтування створення екологічно безпечних 

систем водокористування НП. Особливістю системного підходу до ЕЕО. 

Показник ефективності систем водокористування. Послідовність вирішення 

задачі оцінки показників при еколого-економічному обґрунтуванні 

природоохоронних заходів. Послідовність вирішення задачі оптимізації 

запропонованих заходів водокористування. Показник чистої поточної вартості 

(ЧПВ).  Розрахунок кількісних показників екологічного ефекту і витрат. 

Визначення екологічного показника ефекту. Показник екологічного ефекту для 

базового і нового способів. 

 

МОДУЛЬ 3. Науково-методичне забезпечення екологічно безпечного 

водокористування у населених пунктах.  

Тема 3.1 Методика екологічного оцінювання поверхневих водних об‘єктів. 

 Дослідження природних факторів формування вод. Спосіб оцінки ризику 

антропогенного евтрофування поверхневих вод. Шкала визначення зон 

еколого-гігієнічної небезпеки за рівнем «цвітіння». Процедура визначення меж 

класів якості поверхневих вод –  джерел питного водопостачання.  

Тема 3.2 Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих водних 

об’єктів та оперативний контроль за їх станом методами космічного 

моніторингу. 

Методи оцінки якості поверхневих вод. Оцінка якості поверхневих вод – 

джерел господарсько-питного водопостачання в Україні.  

Проведення спостережень стану поверхневих вод на водосховищах з 
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суттєвим просторовим різноманіттям. Методи дистанційного зондування Землі 

(ДЗЗ). Дослідження динамічних характеристик внутрішніх водойм. 

Нормалізований різницевий індекс рослинності NDVI. Вегетаційний індекс для 

різних об’єктів. 

 

МОДУЛЬ 4. Інноваційні рішення з перевлаштування у м. Одеса існуючого 

водовідведення в екологічно безпечне щодо аварійних ситуацій 

Тема 4.1 Визначення комплексу заходів по перевлаштуванню існуючого 

водовідведення у м. Одеса з метою створення спільної системи екологічно 

безпечного відведення стічних і дренажних вод. 

Апробація основних положень методології та методичних підходів 

упорядкування водовідведення при реалізації пілотних проектів упорядкування 

водовідведення. Напрямки та результати досліджень щодо впровадження 

пілотних проектів у населених пунктах. Напрями перебудови існуючого 

водовідведення у м. Одеса у напрямку до принципів організації водовідведення 

у населених пунктах країн ЄС.  

Шляхи реалізації комплексу мінімально необхідних заходів, які 

забезпечать достатньо високий ступінь надійності водовідведення з позицій 

його екологічної безпеки щодо Чорного моря та інших водних об’єктів міста.  

 

Тема 4.2 Рекомендації щодо поступового перетворення існуючого у м. 

Одеса екологічно небезпечного при аварійних ситуаціях водовідведення в 

екологічно безпечне. 

Глобальні задачі у проблемі впровадження в м. Одеса екологічно 

безпечного щодо аварійних ситуацій водовідведення. Основні проблеми мереж 

водовідведення в м. Одеса. Напрями перетворення існуючого в населених 

пунктах екологічно небезпечного водовідведення на екологічно безпечні 

системи стосовно водних об‘єктів. 

Схема реконструкції існуючого екологічно небезпечного водовідведення м 

Одеса з перетворенням його в екологічно безпечну систему водовідведення 

стосовно поверхневих водних об’єктів. 

 

Тема 4.3 Заходи щодо упорядкування відведення поверхневих стічних вод 

у Північному, Південному  районах і районі Котовського 

Характеристика Північного басейну водовідведення. Особливості роботи 

станції біологічного очищення «Північна».  

Заходи щодо упорядкування відведення поверхневих стічних вод у 

Південному житловому районі. Обстеження місць розташування насосних 

станцій перекачування стічних вод комунального господарства у Південному 

району Обстеження місць розташування насосних станцій перекачування 

стічних вод комунального господарства у Південному району.  

Заходи щодо упорядкування відведення поверхневих стічних вод у 

житловому районі Котовського. Загальна характеристика басейну 

водовідведення житлового району Котовського. 
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МОДУЛЬ 5. еколого-економічний механізм впровадження в населених 

пунктах України екологічно безпечного водовідведення.  

Тема 5.1 Застосування механізму природоохоронного обміну боргів для 

фінансування впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених 

пунктах України. 

Характеристика джерел фінансування проведення упорядкування 

водовідведення у населених пунктах України, механізм «Борги на проведення 

природоохоронної діяльності (БНП)» (механізм екоконверсії зовнішнього боргу 

чи просто механізм екоконверсії). Сутність механізму обміну БНП, переваги та 

критичні зауваження до нього.  

Обмін «борги на проведення природоохоронної діяльності». Переваги та 

критичні зауваження до, які необхідно мати на увазі при прийнятті рішень 

щодо його застосування. 

Фактори, які визначають доцільність вкладення коштів у вдосконалення 

систем водовідведення у населених пунктах України з метою забезпечення 

екологічної безпеки водних об’єктів 

 

Тема 5.2 Основні етапи механізму впровадження екологічно безпечного 

водовідведення. 

Характеристика основних етапів еколого-економічного механізму 

впровадження ЕБВ. Ієрархічна структура формування еколого-економічного 

механізму.  

Обґрунтоване складання у рамках генерального плану розвитку 

конкретного населеного пункту розділу «Заходи впровадження екологічно 

безпечного водовідведення» та схеми розвитку системи водовідведення цього 

населеного пункту. Алгоритм розрахунку комплексної еколого - технологічної 

оцінки пріоритетності регіонів України. 

Оцінка екологічного навантаження регіонів і технологічного стану систем 

водовідведення у населених пунктах України 

 

МОДУЛЬ 6. Застосування програмно-аналітичних методів для вибору 

технології екологічно безпечного водовідведення населених пунктів України. 

Тема 6.1 Програмно-аналітичні методи аналізу. 

 Метод аналізу ієрархії (MAI), розроблений відомим американським 

математиком Томасом Сааті. Переваги та недоліки Методу аналізу ієрархій. 

Схема МАІ. Принципи МАІ. Види ієрархій.  

Оцінка узгодженості ієрархій.  

Практична реалізація МАЇ, пакети прикладних програм. Характеристика 

пакетів прикладних програм заснованих на МАІ 

 

Тема 6.2 Метод вибору технології екологічно безпечного водовідведення 

населених пунктів України. 

Особливості застосування МАІ як методу вибору ЕБВ. Побудова 
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ієрархічної структури МАІ при виборі відповідної технології.  

Визначення мети, критеріїв 1-го та 2-го рівня, визначення альтернатив.   

Етап роботи експертів, розробка матриць. Визначення вектору переваг. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л пз лаб сем с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1.1 Еколого-соціальні питання 

природокористування на засадах концепції сталого 

розвитку 

6 2 - - 2 2 

Тема 1.2 Сучасне водокористування у населених 

пунктах з позиції сталого розвитку України 
6 2 - - 2 2 

Тема 1.3 Методологічні основи організації та 

управління водокористуванням у населених пунктах 

України 

4 2 - - - 2 

Разом за модулем 1 16 6 - - 4 6 
МОДУЛЬ 2. 

Тема 2.1 Еколого-соціальна концепція 

водокористування населених пунктів України як 

складова досягнення їх сталого розвитку 

8 2 - - 2 4 

Тема 2.2 Науково-практичні основи нових 

технологій екологічно безпечного способу 

водовідведення в населених пункта 

8 2 - - 2 4 

Тема 2.3 Наукові основи еколого-економічного 

обґрунтування удосконалення систем 

водокористування. 

8 2 - - 2 4 

Разом за модулем 2 24 6 - - 6 12 
МОДУЛЬ 3. 

Тема 3.1 Методика екологічного оцінювання 

поверхневих водних об‘єктів. 
11 2 - - 2 7 

Тема 3.2 Оцінювання безпеки водокористування з 

евтрофованих водних об’єктів та оперативний 

контроль за їх станом методами космічного 

моніторингу 

9 2 - - 2 5 

Разом за модулем 3 20 4 - - 4 12 
УСЬОГО 6 семестр 60 16 - - 14 30 

МОДУЛЬ 4. 

Тема 4.1 Визначення комплексу заходів по 

перевлаштуванню існуючого водовідведення у 

м.Одеса 

8 2 2 - - 4 

Тема 4.2 Визначення заходів щодо регулювання 

подачі поверхневих стічних вод міста на СБО 

«Північна», «Південна» і локальні очисні споруди 

6 2 2 - - 2 

Тема 4.3 Заходи щодо упорядкування відведення 8 2 2 - - 4 
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поверхневих стічних вод у Північному, Південному  

районах і районі Котовського, м. Одеса 

Разом за модулем 4 22 6 6 - - 10 
МОДУЛЬ 5. 

Тема 5.1 Застосування механізму 

природоохоронного обміну боргів для фінансування 

впровадження екологічно безпечного 

водовідведення в населених пунктах України 

10 2 2 - - 6 

Тема 5.2 Основні етапи механізму впровадження 

екологічно безпечного водовідведення 
10 2 2 - - 6 

Разом за модулем 5 20 4 4 - - 12 
МОДУЛЬ 6. 

Тема 6.1 Програмно-аналітичні методи аналізу 6 2 2 - - 4 
Тема 6.2 Метод вибору технології екологічно 

безпечного водовідведення населених пунктів 

України. 

10 2 4 - - 4 

Разом за модулем 6 18 4 6 - - 8 
Усього 7 семестр  60 14 16 - - 30 

УСЬОГО годин ЗА ДИСЦИПЛІНУ 120 30 16  14 60 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1 Індикатори екологічних, економічних та соціальних 

показників сталого розвитку.   
2 

2 Тема 1.2 Сучасне водокористування у населених пунктах з позиції 

сталого розвитку України 
2 

3 Тема 2.1 Еколого-соціальна концепція водокористування населених 

пунктів України як складова досягнення їх сталого розвитку 
2 

4 Тема 2.2 Науково-практичні основи нових технологій екологічно 

безпечного способу водовідведення в населених пунктах 
2 

5 Тема 2.3 Наукові основи еколого-економічного обґрунтування 

удосконалення систем водокористування 
2 

6 Тема 3.1 Методика екологічного оцінювання поверхневих водних 

об‘єктів 
2 

7 Тема 3.2 Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих 

водних об’єктів та оперативний контроль за їх станом методами 

космічного моніторингу 

2 

 Разом 14 

 

6. Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 4.1 Визначення комплексу заходів по перевлаштуванню 

існуючого водовідведення у м.Одеса 
2 

2 Тема 4.2 Визначення заходів щодо регулювання подачі поверхневих 

стічних вод міста на СБО «Північна», «Південна» і локальні очисні 
2 
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споруди 

3 Тема 4.3 Заходи щодо упорядкування відведення поверхневих 

стічних вод у Північному, Південному  районах і районі 

Котовського, м. Одеса 

2 

4 Тема 5.1 Застосування механізму природоохоронного обміну боргів 

для фінансування впровадження екологічно безпечного 

водовідведення в населених пунктах України 

2 

5 Тема 5.2 Основні етапи механізму впровадження екологічно 

безпечного водовідведення 
2 

6 Тема 6.1 Програмно-аналітичні методи аналізу 2 

7 Тема 6.2 Метод вибору технології екологічно безпечного 

водовідведення населених пунктів України 
4 

 Разом 16 

  

7. Теми лабораторних робіт (не передбачено навчальним планом) 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1 Еколого-соціальні питання природокористування на 

засадах концепції сталого розвитку 
2 

2 Тема 1.2 Сучасне водокористування у населених пунктах з позиції 

сталого розвитку України 
2 

3 Тема 1.3 Методологічні основи організації та управління 

водокористуванням у населених пунктах України 
2 

4 Тема 2.1 Еколого-соціальна концепція водокористування населених 

пунктів України як складова досягнення їх сталого розвитку 
4 

5 Тема 2.2 Науково-практичні основи нових технологій екологічно 

безпечного способу водовідведення в населених пунктах 
4 

6 Тема 2.3 Наукові основи еколого-економічного обґрунтування 

удосконалення систем водокористування. 
4 

7 Тема 3.1 Методика екологічного оцінювання поверхневих водних 

об‘єктів. 
7 

8 Тема 3.2 Оцінювання безпеки водокористування з евтрофованих 

водних об’єктів та оперативний контроль за їх станом методами 

космічного моніторингу 

5 

9 Тема 4.1 Визначення комплексу заходів по перевлаштуванню 

існуючого водовідведення у м.Одеса 
4 

10 Тема 4.2 Визначення заходів щодо регулювання подачі поверхневих 

стічних вод міста на СБО «Північна», «Південна» і локальні очисні 

споруди 

2 

11 Тема 4.3 Заходи щодо упорядкування відведення поверхневих 

стічних вод у Північному, Південному  районах і районі 

Котовського, м. Одеса 

4 

12 Тема 5.1 Застосування механізму природоохоронного обміну боргів 

для фінансування впровадження екологічно безпечного 

водовідведення в населених пунктах України 

6 

13 Тема 5.2 Основні етапи механізму впровадження екологічно 

безпечного водовідведення 
6 
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14 Тема 6.1 Програмно-аналітичні методи аналізу 4 

15 Тема 6.2 Метод вибору технології екологічно безпечного 

водовідведення населених пунктів України. 
4 

 Разом  60 

 

9. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Еколого–економічні основи 

природокористування» передбачає проведення лекційних, семінарських та 

практичних занять, а також самостійну роботу аспірантів.  

Під час викладання навчальної дисципліни «Еколого–економічні основи 

природокористування» використовуються наступні методи забезпечення 

професійно-орієнтованої спрямованості навчання слухачів: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником 

заняття здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу з 

наголосом на його подальше практичне застосування під час виконання 

службових обов’язків); 

 – обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального 

заняття, особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з 

вивченням керівних документів з питань охорони навколишнього природного 

середовища від промислових забруднень та на питання проведення практичних 

розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий результат 

виконання відповідного завдання під час проведення практичних занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних занять 

на прикладах розгляду зразків документів з питань екологічної безпеки, 

екологічних паспортів об’єктів забруднення, тощо); 

– творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття 

відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення 

вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно 

вирішувати подібні завдання під час службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний аспірант повинен в кінцевому 

результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент завдання, яке 

йому ставилося). 

 

11. Методи контролю 

Під час викладання навчальної дисципліни «Еколого–економічні основи 

природокористування» використовуються наступні методи контролю: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто 

навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на 

кожному практичному занятті шляхом проведення усного і письмового 
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опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального 

матеріалу, стимулювання навчальної роботи аспірантів та вдосконалення 

методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів 

навчальних занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами навчального 

матеріалу попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою перевірки 

рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, або після 

завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення вивчення 

слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення 

навчальних занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-

контролю з тестовим контролем з метою максимального охоплення кількості 

залучених до контролю слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння ними 

знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і здійснюється 

у формі виконання слухачем модульного контрольного завдання (контрольної 

роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача.  

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та 

контрольної оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного контрольного 

модуля необхідно проводити таким чином, щоб звітність за результатами 

засвоєння модуля була за обов’язкові види робіт та допоміжні завдання (у 

цьому разі повинна враховуватись активність та поточна успішність слухача на 

семінарах, групових заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами підсумкових 

модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.  

Підсумковою формою контролю з дисципліни є – залік (6 семестр) та 

екзамен (7 семестр). 

 
12. Розподіл балів, які отримують аспіранти: 

Розподіл балів, які отримують аспіранти перед здаванням заліку  

(6 семестр) 

Поточний контроль  Підсумков

ий 

контроль 

(залік) 

Сума 

балів за 

дисциплі

ну 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3  

 

 

 

30 

 

 

 

 

100 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Модульн

а 

контроль

на 

робота 1 

Т2.1 Т2.2 Т2.3 

 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

Т3.1 Т3.2 Модульна 

контрольна 

робота 3 

5 5 0 10 5 5 5 10 5 5 10 
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Розподіл балів, які отримують аспіранти перед здаванням екзамену  

(7 семестр) 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумко

вий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

балів за 

дисциплі

ну 

Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6  

 

 

 

20 

 

 

 

 

100 

Т4.1 Т4.2 Т4.3 Модульна 

контрольн

а робота 4 

Т5.1 Т5.2 Модульна 

контрольна 

робота 5 

Т6.1 Т6.2 Модульна 

контрольна 

робота 6 

5 5 5 10 5 5 10 5 10 15 

 
 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з дисципліни 

6 семестр 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на практичному 

(семінарському) занятті  
35 

Тестовий контроль - 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти 
5 

Модульні контрольні роботи 30 

Усього – максимум за період  70 

Складання заліку (максимум)  30 

Накопичувальний підсумок  100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з дисципліни 

7 семестр 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на практичному 

(семінарському) занятті 
40 

Тестовий контроль - 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти 
5 

Модульні контрольні роботи  35 

Усього – максимум за період  80 

Складання екзамену (максимум)  20 

Накопичувальний підсумок  100 
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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 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік, 

екзамен) 

 

Теоретичні питання до заліку з навчальної дисципліни  «Еколого - 

економічні основи природокористування». 

 

Модуль 1. 

1. Охарактеризуйте стан водних ресурсів України. 

2. Які чинники негативно впливають на якість поверхневих вод. 

3. Які напрями удосконалення системи сучасного водокористування в 

населених пунктах України 

4. Визначте концептуальні засади соціально – економічної концепції 

організації водокористування. 

5. Визначте концептуальні засади стратегії сталого розвитку. 

6. Поняття сталий розвиток та індикатори сталого розвитку. 

7. Які в Україні пріоритети державної екологічної політики? 

8. Які міжнародні нормативні документи застосовуються для вирішення 

головних задач державної політики в галузі водокористування? 

9. Які специфічні особливості має водний ресурс як товар? 

10. За яким принципом розроблена схема формування ціни на водні ресурси, 

як на товар? Які складові витрат постачальника та зиску користувача 

виділяють. 

11. Охарактеризуйте кількісну та якісну характеристику водних ресурсів 

України. 

12. Яким чинником зумовлений негативний вплив існуючого 

водокористування на водні ресурси?  
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13. Які наслідки перманентного скиду недостатньо очищених та неочищених 

зворотних вод від населених пунктів. 

14. Поняття антропогенне евтрофування, в чому полягає відмінність від 

природного? Наслідки антропогенного евтрофування.  

15.  У чому полягає взаємозв’язок евтрофування поверхневих вод і 

ступеня їх мікробіологічного та хімічного забруднення 

16. Охарактеризуйте принципову схему організації водокористування у 

населених пунктах України?  

17. Які види стічних вод утворюються на території населених пунктів? 

18. Наведіть основні складові існуючої концепції організації та управління 

водокористуванням  у населених пунктах України. 

19. Надайте еколого-економічну характеристику регіонів України з 

урахуванням наслідків аварійних ситуацій. 

20. Завдання органів, що контролюють джерела забруднення у населеному 

пункті? 

21. На які документи спирається нормативно-правова база щодо 

регламентації водойм, які використовуються для водопостачання та 

рекреації? 

22. Які показники визначаються в нормативних документах при організації 

контролю рівня евтрофування?  

23. Які етапи виділяють при організації водовідведенням і організації 

процесами деевтрофування водних об’єктів та підготовки питної води? 

24. Які основні складові існуючої концепції організації та управління 

водокористуванням  у населених пунктах України та її недоліки. 

25. Яким питанням приділена увага в існуючій концепції організації та 

управління водокористуванням в населених пунктах? 

 

Модуль 2. 

1. Головні засади еколого-соціальної концепції водокористування в 

населених пунктах України 

2. Охарактеризуйте організацію експлуатації екологічно безпечного 

водовідведення та водоспоживання населеного пункту  у штатних та 

аварійних ситуаціях 

3. Визначте джерела фінансування заходів Програми розвитку систем 

екологічно безпечного водокористування в населених пунктах України 

4. Поняття екологічно-безпечне водоспоживання і водовідведення у 

населених пунктах. Які основні вимоги до екологічно безпечного 

водокористування населених пунктів України? 

5. Які основні функції екологічно-безпечної системи водовідведення 

населених пунктів для існуючих систем водовідведення? 

6. Охарактеризуйте вхідні, внутрішні та вихідні показники водовідведення 

населених пунктів як системи. 

7. Які конструктивні та експлуатаційні зміни пропонуються в існуючі 

способи водовідведення для реалізації екологічно безпечних технологій 
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водовідведення? 

8. За яких умов здійснюється подача поверхневих стічних вод населених 

пунктів на очисні біологічні споруди або на локальні очисні споруди? 

9. Охарактеризуйте основні методичні положення еколого-економічного 

обґрунтування удосконалення систем водокористування  населених 

пунктів. 

10. Що є основою системного підходу до еколого-економічного 

обґрунтування? 

11. Які показники використовують для оцінки ефективності при еколого-

економічному обґрунтуванні? 

12. Послідовність вирішення задачі оцінки показників та задачі 

оптимізації запропонованих заходів водокористування? 

13. Охарактеризуйте особливості проведення даних етапів щодо аналізу 

способів удосконалення існуючих систем водовідведення в населених 

пунктах України? 

14. На які сегменти необхідно орієнтуватись при розгляді проектів систем 

водокористування в сучасних умовах України? 

15. Охарактеризуйте види економічних показників при еколого-

економічному обґрунтуванні. 

16. Що визначає показник чистої поточної вартості (ЧПВ)? 

17. Що варто віднести до результатів оцінки щодо обґрунтування 

способів водовідведення? 

Модуль 3. 

1. У відповідності до яких факторів формування вод виділяють три 

основні види водних об’єктів? 

2. Охарактеризуйте кожен з видів водних об’єктів. 

3. Який нормативний документ та методику використовують для 

екологічної оцінки водотоків та естуаріїв? 

4. Для яких водних об’єктів методика екологічної оцінки якості 

поверхневих вод потребує удосконалення? З якою метою? 

5. Розрахунок яких індексів закладено в основу способу оцінки ризику 

антропогенного евтрофування поверхневих вод? 

6. Охарактеризуйте інтегральний показник рівня «цвітіння», наведіть 

формулу. 

7. Наведіть види використання води та донних відкладів морського 

середовища. 

8.  За якою методикою треба визначати клас якості морської води для 

різних видів водокористування?  

9. Особливості використання методів дистанційного зонування Землі. 

10. Які прилади використовують при обстеженнях методів дистанційного 

зондування Землі? 

11. В чому полягає процес обробки та зберігання даних супутникової 

інформації? 

12. Що обрано основою для визначення зон «цвітіння» при зйомці водних 
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об’єктів? 

13. В результаті обробки яких даних отримується коефіцієнт спектральної 

яскравості пікселів зображення? 

14. Як розраховується та на чому базується нормалізований різницевий 

індекс рослинності NDVI? 

15. В чому полягають переваги використання методу ДЗЗ із визначенням 

космічних показників та концентрації хлорофілу «а» для евтрофованих 

поверхневих водних об’єктів? 

16. Наведіть приклади застосування методу оцінки ступеня безпеки 

водокористування з поверхневих водних об’єктів у залежності від рівня їх 

евтрофування за даними космічного моніторингу. 

Модуль 4. 

1. Визначте, які недоліки існують у системі водовідведення м. Одеси? 

2. Який комплекс заходів з реконструкції водовідведення передбачається 

у м. Одеса? 

3. Які заходи доцільно впроваджувати для запобігання надходженню 

поверхневих стічних вод у Чорне море по рельєфу? 

4. Визначте, які три глобальні задачі містяться у проблемі провадження в 

м. Одеса екологічно безпечного щодо аварійних ситуацій. 

5. Який вигляд повинна мати загальна екологічно безпечна система 

водовідведення м. Одеса? 

6. Визначте, які заходи впроваджено щодо коригування вертикального 

планування прибережної зони моря та інших водних об’єктів м. 

Одеса? 

7. Яким способом організовано водовідведення у Північному, 

Південному районах та районі Котовського? 

8. Які конструктивні заходи передбачено для організації системи ЕБВ у 

Північному, Південному районах та районі Котовського? 

 

Модуль 5. 

1. Які джерела фінансування реалізації програми «Упорядкування 

водовідведення в населених пунктах України»? 

2. У чому полягає сутність механізму обміну БНП, переваги та критичні 

зауваження до нього? 

3. У чому полягають вигоди для країни-боржника в програмі БНП? 

4. Розвитку яких екологічних фондів сприяли обміни БНП у країнах що 

розвиваються? 

5. Охарактеризуйте види та особливості застосування механізму обміну 

БНП. 

6. Охарактеризуйте основні етапи впровадження механізму екологічно 

безпечного водовідведення в населених пунктах України. 

7. За якими критеріями визначаються найбільш проблемні території 

(області, населені пункти, водозбірні райони)? 

8. Опишіть ієрархічна структура формування механізму екологічно 
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безпечного водовідведення в населених пунктах України. 

9. Які задачі пропонується вирішувати кожному рівні механізму 

екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України? 

 

Модуль 6. 

1. Поясніть метод аналізу ієрархій, його переваги та недоліки. 

2. Які види ієрархій існують? 

3. Схема за якою проводять метод аналізу ієрархій Т. Сааті 

4. На яких принципах базується МАІ? 

5. Наведіть перелік пакетів прикладних програм заснованих на МАІ. 

 

Екзамен 

1. Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і складові 

частини.  

2. Необхідність екологізації виробництва.  

3. Екологічні наслідки науково -технічного прогресу.  

4. Екологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології.  

5. Поняття природних ресурсів.  

6. Класифікація природних ресурсів.  

7. Оцінка природних ресурсів.  

8. Економічна оцінка впливу людини на природу  

9. Методика визначення збитків, викликаних погіршенням навколишнього 

середовища  

10. Економічне стимулювання раціонального природокористування  

11. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів  

12. Наукові основи раціонального природокористування 

13. Структура державного апарату управління раціональним 

природокористуванням 

14. Моніторинг ефективності природоохоронної політики 

15. Поняття і напрями раціонального землекористування.  

16. Роль і значення водних ресурсів в агропромисловому виробництві.  

17. Поняття раціонального водокористування та основні його напрями.  

18. Шляхи раціонального використання і вдосконалення охорони водних 

ресурсів  

19. Економіко-екологічна ефективність водогосподарського будівництва.  

20. Ринкова економіка і раціональне природокористування. Вплив економічної 

структури на навколишнє середовище: підхід «витрати—випуск». Шляхи 

поліпшення екологічної ситуації. 

21. Концепція сталого розвитку. 

22. Енвайронменталізм як основа формування економі природокористування. 

23. Класифікації природних ресурсів. 

24. Еколого-економічна класифікація природних ресурсів (за проф. 

Синякевичем І.М.) 

25. Модель матеріального балансу. Роль законів термодинаміки в економіці 
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природокористування.  

26. Принципи екополітики. 

27. Концепція загальної економічної вартості ресурсів довкілля. 

28. Аналіз затрат і доходів. Критерії Парето-покращення та потенційного 

Парето-покращення. 

29. Класифікація методів економічної оцінки ресурсів довкілля. 

30. Метод суб’єктивної оцінки. 

31. Метод затрат на подорож. 

32. Метод цін задоволення. 

33. Метод виробничої функції. 

34. Економічна оцінка природних ресурсів в Україні: поняття, функції. 

 

13.2. Плани семінарських занять 

Плани семінарських занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять. 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи аспірантів 

Завдання для самостійної роботи аспірантів наведені у методичному 

матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Еколого-економічні основи природокористування». 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних 

вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної 

дисципліни 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил 

щодо розробки ККР.  
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