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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр, магістр 

Освітня програма Всі програми 

Спеціальність Всі спеціальності 
Рік навчання, 

семестр 

Бакалавр 2-4 рік навчання, 3-8 семестр.  

Магістр 1-2 рік навчання, 1-3 семестр. 
Кількість кредитів 3,0 
Лекції: 20  

Практичні 
заняття: 

10  

Самостійна 
робота: 

60  

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна, заочна 
Форма 
підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

Якимчук Аліна Юріївна, 

доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри державного управління, 

документознавства й інформаційної діяльності 
Національного університету водного 
господарства й природокористування  

Вікіситет URL: https://cutt.ly/VfCswud 

ORCID 0000-0002-5038-5215 

Як комунікувати a.y.yakymchuk@nuwm.edu.ua 

Дійсні оголошення можна знайти на сторінці 

дисципліни у системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 

її цілі й мета  

Управління природокористуванням: економіка, 
децентралізація, результати – вибіркова дисципліна, що 
формує у бакалаврів і магістрів знання щодо системного 
управління природокористуванням, охорони 
навколишнього природного середовища, функціонування 
економічного механізму природоохоронної діяльності, 
екологічної безпеки, управління охороною 
навколишнього природного середовища та заповідної 
справи, ознайомлення зі методикою розрахунку основних 
економічних і фінансових показників відшкодування 
збитків за викиди у навколишнє природне середовище. 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Предметом вивчення дисципліни є ознайомлення 

бакалаврів і магістрантів із: основними поняттями, 
категоріями системи управління природокористуванням, 
процесом організації охорони навколишнього природного 
середовища, вивчення основник показників, що 
характеризують стан використання та відновлення 
природних ресурсів. Метою вивчення дисципліни 

«Управління природокористуванням: економіка, 
децентралізація, результати» є ознайомлення із 
перспективами удосконалення сучасної системи 
публічного управління у сфері природокористування й 
охорони навколишнього середовища. 
Під час викладання дисципліни викладач застосовує 
сучасні передові методи й технології: презентації, кейси, 
лекції, огляд літератури й інші. Знайти опис дисципліни у 
репозиторії НУВГП можна тут:  Welcome to VM test repo - 
Digital Repository of National University of Water Management 

and Nature Resources Use (nuwm.edu.ua). 

Посилання щодо 

розміщення  
навчальної 

дисципліни  на 
навчальній 
платформі  у 

системі Moodle 

Курс: Управління природокористуванням: економіка, 
децентралізація, результати (nuwm.edu.ua)  

Компетентності СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери.  
СК05. Здатність представляти органи публічного управління у 
відносинах з іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 
установами і організаціями незалежно від форм власності, 

громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.  
СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.  
СК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-
правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати 

експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність 
у сфері публічного управління та адміністрування. 

Програмні 

результати 
навчання 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й 

аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття 
управлінських рішень.  

ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти 
попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 

інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  
ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, 
ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати 

сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 
проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур.  
ПРН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 
враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 
обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
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Перелік «м’яких» 
соціальних 

навичок  

Креативність, комунікативні здібності, 
аналітичне й критичне мислення й інші. 

Структура 
навчальної 

дисципліни 

Наведено нижче в таблиці 2 

Структура оцінки 

й методи 
оцінювання  

Задля досягнення цілей і завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконувати усі завдання, вчасно здати модульні контролі знань. 
За належне виконання завдань, студент має змогу отримати такі 
бали: 

10 балів за підготовку презентації відповідно до робочої програми 
курсу; 

10 балів за вміння аналізувати основні показники та критерії щодо 
оцінки ефективності системи управління природокористуванням;  

10 балів за уміння вирішувати питання щодо удосконалення системи 
природокористування зі специфікою діяльності для органів 
державної виконавчої влади, територіальних громад; 

10 балів за знання методології дисципліни (принципів 
природокористування, нарахування податків за користування 

природними ресурсами в процесі децентралізаційної реформи; 
10 балів за вміння розробляти напрями удосконалення системи 

охорони навколишнього природного середовища, заповідної справи в 
Україні й удосконалення організаційно-економічного механізму 
природокористування; 

10 балів за підготовку реферату за тематикою курсу щодо 
удосконалення системи управління природокористуванням на основі 

кращого закордонного досвіду. 
20 балів – за модуль 1; 
20 балів – за модуль 2; 

Залік – у підсумку 100 балів. 
Студенти обирають тему реферату із загального списку за 

погодженням із викладачем. Модульний контроль буде відбуватися у 
формі тестування. Також студенти мають нагоду отримувати 

додаткові бали за виконання додаткового реферату чи презентацію 
дослідницького характеру за тематикою цього курсу.  
Нормативні документи, що регламентують процедуру проведення 

контролів знань студентів, можна знайти за таким посиланням: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце навчальної 
дисципліни у 

освітній 
траєкторії 

студента 

Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання зі 
таких дисциплін, як «Методологія наукових досліджень», 
«Публічна служба». Вивченню дисципліни передує 
ознайомлення із такими дисциплінами як «Менеджмент в 
публічних організаціях», «Управління проектами в 
публічній сфері», «Соціальна відповідальність», 
«Міжнародна публічна діяльність». 

Поєднання 

навчання й 
наукових  

досліджень 

В освітньому процесі застосовано наукові досягнення 
викладача курсу, зокрема такі, як навчальний посібник 
«Економіка природокористування», монографії 
«Екологічні інновації: основа економічної безпеки», 
статті у наукометричних базах Scopus i Web of Sciense, 
навчальний посібник «Публічне адміністрування», 
закордонний досвід викладання, закордонні стажування у 
ЗВО Республіка Польща і т.д.  
Студенти мають широкі можливості додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру чи долучитися до публікації 
наукових статей за тематикою курсу. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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Інформаційні 
ресурси 

задля вивчення 
дисципліни 

Микитин Т.М., Володимирець В.О., Берташ Б.М., Якимчук А.Ю.  
Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: еколого-
економічні передумови раціонального природокористування. 
Рівне: «Волинські обереги», 2017. - 248 с.  
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон 
України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, 
ст.546. Про охорону навколишнього п... | від 25.06.1991 № 1264-
XII (rada.gov.ua). 
Волкова Л. А. Водні ресурси, їх використання та охорона. 
Практикум : навч. посіб. / Л. А. Волкова, Т. О. Басюк. Рівне : 
НУВГП, 2011. 96 с. 
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 с. 
Військово-політична стабільність держави в аспекті 
інтелектуалізації економіки. Монографія. Під редакцією д.е.н., 
проф. А.Ю. Якимчук. Рівне: НУВГП, 2019. 210 с.  
Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія 
інформаційного забезпечення управління еколого-економічною 
безпекою України в умовах військово-політичної нестабільності. 
Монографія. Рівне: НУВГП, 2020. 156 с. 
Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 420 с. 
Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. С.  
141.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text. 

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. 
Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 274 с. 
Кушнірук Ю. С., Волкова Л. А. Медико-географічні засади 
дослідження території (на прикладі оцінки медико-екологічного 
ризику території Рівненської області) : монографія. Рівне : НУВГП, 
2019. 208 с. 
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна енергетика 
в Україні: проблеми управління: колект. моногр. Розділ 2.2. 
«Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 
«зеленої» енергетики як основи розвитку еколого-економічної 
безпеки України»; за заг. ред. д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: 
СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-127. 
Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. – 477 
с. / Rivne: NUWEE, 2014. 477 p. ISBN 978-966-327-280-1. 

ПРАВИЛА Й ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дотримання 
правил 

академічної 
доброчесності 

Академічне письмо та бібліографія Головна. URL: 
bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1.  
Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
Стаття 50 «Порушення авторського права і суміжних 
прав». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792- 
12/page3.  
Закон України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність». Стаття 1 «Основні терміни та їх 
визначення». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-
19.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-%2012/page3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-%2012/page3
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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Закон України «Про Освіту». Стаття 42 «Академічна 
доброчесність». URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3  
Про Етичний кодекс ученого України. – Назва з екрану. – 
Режим доступу: www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-
090415-2-0.pdf.  
Проект сприяння академічній доброчесності в Украні 
(SAIUP) - Американські Ради. URL: http://www.saiup.org.ua/ .  
Стилі оформлення бібліографічних посилань для 
міжнародних публікацій. Ч. 1. URL: www.library.ukma.edu.ua. 
Шліхта Н., Шліхта І. Методичні рекомендації та 
програма курсу «Основи академічного письма». URL: 
http://www.saiup.org.ua/resursy/osnovy-akademichnogo-
pysmametodychni-rekomendatsiyi-ta-programa-kursu.   
Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної 
грамотності та етики для «чайників». URL: 
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/P
DF/books_acgr.pdf.  

Переcкладання Модульні контролі студент має можливість перездати 
відповідно до: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Студент здійснює ліквідацію академічної заборгованості 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Студент має право на повторне вивчення дисципліни або 
повторне навчання за курсом. 
Кінцеві терміни перездачі оприлюднюють на сторінці 
MOODLE: https:// exam.nuwm.edu.ua. 

Неформальна  

й інформальна 
освіта 

Студент має право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній й інформальній освіті 
згідно цього положення: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 
Також студент має можливість самостійно на 
платформах edEx, edEra, Prometheus, Coursera, 
FutureLearn й багатьох інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів свого навчання. Знання й 
навички, сформовані під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частини мають бути пов’язані з 
очікуваними навчальними результатами даної дисципліни 
(освітньої програми) й бути підтверджені підсумковому 
оцінюванні. 

Вимоги до 

відвідування 
занять 

Студентам дозволено на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. Студент не має права 
пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу, тоді студент не відпрацьовує 
пропущені заняття.  
Бакалавр має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення, є на сайті: 
http://e p3.nuwm.edu.ua/6226/.  
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі MOODLE: Курс: Управління природокористуванням: 
економіка, децентралізація, результати (nuwm.edu.ua).    

ДОДАТКОВО 

Порядок Посеместрово студенти проходять онлайн опитування 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf
http://www.saiup.org.ua/
http://www.library.ukma.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
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отримання 
зворотньої 

інформації про 
дисципліну* 

стосовно якості викладання й навчання викладачем 
даного курсу і оцінювання якості освітнього процесу. 
Викладач має нагоду покращити якість навчання згідно 
результатів анкетування студентів. 
Результати опитування студентам і викладачам 
надсилають для ознайомлення. 
Зміст анкет, порядок опитування й результати 
опитування минулих років й семестрів можна знайти на 
сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja; 
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja; 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja. 

Оновлення* 
змісту курсу  

та силабуса 

Відповідно до змін у законодавстві України, викладач 
щорічно оновлює зміст свого курсу. При цьому викладач 
враховує наукові досягнення у галузі управління 
природокористуванням в процесі децентралізаційної 
реформи. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу згідно 
певних змін у галузі управління природокористування й 
охорони навколишнього природного середовища. За таку 
ініціативу студенти мають можливість отримати 
додаткові бали й покращити свою загальну оцінку. 

Інтернаціо-

налізація 

Іноземні сайти: 
Ecology Management:  
http://Ecology management - NX2Group. 
Ecosystem management: 
http://ecology management - Bing video. 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql. 
Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki. 
Пошук статті у наукометричній базі Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram. 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права 
здобувачам на академічну мобільність: 
Положення про академічну мобільність учасників 
освітнього процесу Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
Порядок перезарахування результатів навчання за 
програмами академічної мобільності в Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  
Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. . 

Таблиця 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
https://nx2group.com/ecology-management
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_management
https://www.bing.com/videos/search?q=ecology+management&qpvt=ecology+management&FORM=VDRE
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
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Поточне тестування й самостійна робота Модулі Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т8 Т9 Т10 Т11 МК 1 МК 2 

4 5 5 5 4 4 5 4 

20 20 Т5 Т6 Т7 Т12 Т13 Т14 

4 4 4 4 4 4 
 

Таблиця 2. ЛЕКЦІЙНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Предмет, методологічна основа управління природокористуванням 
в процесі децентралізаційної реформи 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН06, 
ПРН11 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Кушнірук, Л. А. Волкова. Рівне : НУВГП, 2019. 208 с. 

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2010. 274 с. 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. 

Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х. : ХНАУ, 2018. 
278 с.  

Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія 
інформаційного забезпечення управління еколого-
економічною безпекою України в умовах військово-

політичної нестабільності. Монографія. Рівне: НУВГП, 
2020. 156 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття управління природокористуванням. Поняття децентралізаційної реформи. 
Методологічна основа публічного управління в сфері природокористування. 

Публічне управління у сфері природокористування як напрям наукових досліджень, 
сукупність знань й навчальна дисципліна. Органи публічного управління у сфері 
природокористування й охорони навколишнього природного середовища. 

Тема 2. Система управління природокористуванням України: поняття та 
структура 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН03, 
ПРН06, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 
лекції – 1  
практ. – 1  

Література: 
Микитин Т.М., Володимирець В.О., Берташ Б.М., Якимчук 
А.Ю. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: 

еколого-економічні передумови раціонального 
природокористування. Рівне: «Волинські обереги», 2017. 

248 с.  
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна 

енергетика в Україні: проблеми управління: колект. моногр. 
Розділ 2.2. «Удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку «зеленої» енергетики як основи 
розвитку еколого-економічної безпеки України»; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-

127. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний 

посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : Юго-
Восток, 2014. 224 с. 

Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 

с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Зміст управління природокористуванням в Україні. Структура системи 

природокористування. Ланки управління природокористуванням, їх характеристика. 
Закордонний досвід природокористування. Характеристика стану сучасної системи 
природокористування в Україні. Основні проблеми державного регулювання 

природокористування. Закордонний досвід успішної системи охорони довкілля. 

Тема 3. Економічні основи використання природних ресурсів як результат 
децентралізаційної реформи 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 

Література: 
Микитин Т.М., Володимирець В.О., Берташ Б.М., Якимчук 

Курс: Управління 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
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ПРН05, 
ПРН07, 
ПРН08, 
ПРН19 

лекції – 2  
практ. – 1  

А.Ю. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: 
еколого-економічні передумови раціонального 

природокористування. Рівне: «Волинські обереги», 2017. 
248 с.  

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2010. 274 с. 
Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного 
розвитку України. Частина 1: монографія / Л. М. Мельник, 
Л. О. Богінська, С. В. Дитчук та ін. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2020. 248 с. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 

посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : Юго-
Восток, 2014. 224 с. 

Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 

420 с. 
Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 

біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014.  
477 с.  

природокористуванням: 
економіка, 

децентралізація, 
результати 

(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Основні завдання й напрями природокористування. Інструменти 
природокористування. Ліцензування у сфері природокористування. Застосування 

гранично-допустимих концентрацій та гранично-допустимих викидів, методологія їх 
оцінювання.  

Тема 4. Управління інноваційною діяльністю та екологічним розвитком 

підприємств 
Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 

Література:  
Кушнірук Ю. С. Медико-географічні засади дослідження 

території (на прикладі оцінки медико-екологічного 
ризику території Рівненської області) : монографія // Ю. 
С. Кушнірук, Л. А. Волкова. Рівне : НУВГП, 2019. 208 с.  
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. 224 с. 
Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія 

інформаційного забезпечення управління еколого-
економічною безпекою України в умовах військово-

політичної нестабільності. Монографія. Рівне: НУВГП, 
2020. 156 с. 

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2010. 274 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Сутність та поняття управління інноваційною діяльністю. Організаційно-економічний 

механізм управління екологічними інноваціями підприємств. Види природоохоронних 
видатків та їх класифікація. Поточні видатки та видатки розвитку у сфері 
природокористування. Фактори, що впливають на формування екологічних інновацій 

підприємств України в сучасних умовах.  

Тема 5. Економічний механізм охорони навколишнього природного 
середовища 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН03, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х.: ХНАУ, 2018. 
278 с. 

Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія 
інформаційного забезпечення управління еколого-
економічною безпекою України в умовах військово-

політичної нестабільності. Монографія. Рівне: НУВГП, 
2020. 156 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. 477 с.  
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. 224 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття організаційно-економічного механізму природоохоронної діяльності. 

Сутність, функції й роль економічного механізму природокористування. Закордонний 
досвід функціонування економічного механізму природокористування та 
природоохоронної діяльності. Державна регіональна екологічна політика та її 

фінансування. Характеристика методів природокористування.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
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Тема 6. Податки та податкова система у системі управління 
природокористуванням 

Результати 
навчання 

 
ПРН03, 
ПРН06, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х.: ХНАУ, 2018.  

278 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. 477 с.  

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Види податків у сфері природокористування. Сутність і види податків у структурі 
екологічної системи. Основи побудови податкової системи та організація 

оподаткування. Плата за землю. Плата за використання водних ресурсів. Плата за 
розміщення відходів. Механізм непрямого оподаткування в Україні. Пряме 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності у екологічній сфері.  

Тема 7. Закордонний досвід та проектна діяльність у системі управління 
природокористуванням. 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН03, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. 224 с. 
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: 

основа економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 
2017. 230 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. 477 с.  

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття проектів та проектної діяльності у сфері природокористування. Особливості 

формування проектів у сфері природокористування. Фінансування 
природоохоронних проектів. Інструменти державного регулювання ефективного 
використання фінансових ресурсів. Закордонний досвід реалізації проєктів 

Європейського Союзу у сфері природокористування й захисту довкілля. 

Тема 8. Публічне управління у сфері використання земельних ресурсів  
Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Про охорону навколишнього природного середовища: 

Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1991, № 41, ст.546. Про охорону навколишнього п... | від 

25.06.1991 № 1264-XII (rada.gov.ua). 
Волкова Л. А. Рекультивація земель : інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення / Л. А. 
Волкова. Рівне : НУВГП, 2009. 88 с.  

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2010. 274 с. 
Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 

природного капіталу України: монографія. К. : 
МАУП. 2018. 420 с.  

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття земельних ресурсів та землекористування. Види землекористування та їх 
вплив на довкілля. Закордонний досвід охорони земельних ресурсів. Система 
управління земельними ресурсами на місцевому рівні. Повноваження та функції 

Держкомзему України. Повноваження Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України. Відтворення земельних ресурсів. Система управління земельними 

ресурсами на рівні територіальної громади. 

Тема 9. Публічне управління у сфері використання водних ресурсів 
Результати 
навчання 

 
ПРН01, 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Волкова Л. А., Басюк Т.О. Водні ресурси, їх використання 
та охорона. Практикум : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2011. 

96 с.  

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
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ПРН06, 
ПРН11 

Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 

420 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 

420 с. 
Про охорону навколишнього природного середовища: 

Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1991, № 41, ст.546. Про охорону навколишнього п... | від 

25.06.1991 № 1264-XII (rada.gov.ua). 

децентралізація, 
результати 

(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Сталий розвиток та цілі сталого розвитку. Поняття водних ресурсів. Поняття 
водокористування. Раціональне водокористування. Управління водогосподарським 

комплексом. Функції Держводгоспу України. Механізми взаємодії суспільства та 
економіки в галузі водокористування. Діагностика показників водокористування в 
Україні. Розвиток житлово-комунального господарства. 

Тема 10. Публічне управління у сфері використання лісових ресурсів та 
збереження біорізноманіття 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН03, 
ПРН06, 
ПРН11 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Микитин Т.М., Володимирець В.О., Берташ Б.М., Якимчук 
А.Ю. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: 

еколого-економічні передумови раціонального 
природокористування. Рівне: «Волинські обереги», 2017.  

248 с.  
Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 

природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 
420 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. 

477 с.  
Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного 
розвитку України. Частина 1: монографія / Л. М. Мельник, 
Л. О. Богінська, С. В. Дитчук та ін. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2020. 248 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття лісових ресурсів. Поняття, призначення та функції природно-заповідного 

фонду. Кліматичні зміни та їх характеристика. Поняття та види, функції 
біорізноманіття. Види установ природно-заповідного фонду. Призначення 
заповідників (природних та біосферних) та їх роль у сучасній екологічній політиці. 

Призначення національних природних парків та їх роль у туристичній сфері та у 
збереженні природи. Регіональні ландшафтні парки та їх місце у розвитку 

територіальних громад.  

Тема 11. Публічне управління у сфері видобутку й використання паливно-
енергетичних ресурсів 

Результати 
навчання 

 
ПРН06 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна 

енергетика в Україні: проблеми управління: колект. моногр. 
Розділ 2.2. «Удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку «зеленої» енергетики як основи 
розвитку еколого-економічної безпеки України»; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-

127. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 2018. 

– 278 с. 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття і структура паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Органи державного 
управління ПЕК та їх характеристика. Стан паливно-енергетичного комплексу. 

Закономірність розвитку ПЕК в Україні та за кордоном. Газовидобуток в Україні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3794


12 

 

Контроль за використанням паливно-енергетичних ресурсів. 

Тема 12. Міжнародна співпраця у сфері управління природокориcтуванням 
та особливості для територіальних громад 

Результати 
навчання 

 
ПРН01, 
ПРН03, 
ПРН06 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Кушнірук Ю. С. Медико-географічні засади дослідження 
території (на прикладі оцінки медико-екологічного ризику 

території Рівненської області) : монографія // Ю. С.  
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний 

посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : Юго-
Восток, 2014. – 224 с. 

Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 2018. 
– 278 с. 

Основи публічного адміністрування: навчально-
методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. Харків: 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. 
Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 

біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. 
– 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Принципи міжнародної співпраці в сфері природокористування. Міжнародні 
екологічні угоди та плани. Напрями міжнародної співпраці у екологічній сфері. 

Розвиток транскордонного співробітництва та кооперації у сфері охорони природи і 
природокористування.  

Тема 13. Інформаційне забезпечення й екологічна безпека у сфері 

управління природокористуванням 
Результати 
навчання 

 
ПРН06 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Микитин Т.М., Володимирець В.О., Берташ Б.М., Якимчук 
А.Ю. Регіональний ландшафтний парк «Надслучанський»: 

еколого-економічні передумови раціонального 
природокористування. Рівне: «Волинські обереги», 2017. - 

248 с.  
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 

с. 
Кушнірук, Л. А. Волкова. Рівне : НУВГП, 2019. 208 с. 

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2010. 274 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Сучасний стан екологічної безпеки України. Поняття інформаційного забезпечення 
екологічного управління в системі природокористування. Поняття екологічної 

безпеки в сфері природокористування. Нормативно-правова база екологічної 
безпеки. Перспективи посилення екологічної безпеки держави.  

Тема 14. Відповідальність у сфері природокористування та охорони 
навколишнього середовища 

Результати 
навчання 

 
ПРН11 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1 

Література: 
Кушнірук, Л. А. Волкова. Рівне : НУВГП, 2019. 208 с. 

Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 
природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2010. 274 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х. : ХНАУ, 2018. 

278 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Курс: Управління 
природокористуванням: 

економіка, 
децентралізація, 

результати 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття корупції та корупційних дій у сфері природокористування. Поняття 
відповідальності у сфері природокористування. Види відповідальності. Нормативно-

правова база антикорупційної діяльності. Відповідальність територіальних громад у 
сфері дотримання законодавства у сфері природокористування.  

 

Лектор: д.е.н., професор       А. Ю. Якимчук 
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