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ВСТУП 

  

Програма навчальної дисципліни «Political and economic aspects of biodiversity 
conservation in V4 countries» складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  
магістра  за спеціальністю 101 «Екологія».  
Мова викладання – англійська.  

Програма навчальної дисципліни складена  відповідно до освітньої  програми підготовки  
магістра «Екологія». Спеціальності  101 «Екологія», спеціалізації «заповідна справа» 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни -  формування у студентів систематичних знань 
щодо досвіду країн Вишеградської групи політичних та економічних основ збереження 
біорізноманіття на об’єктах ПЗФ, створення екологічної мережі,  а також навчити проводити 
перевірку екологічного стану природних та антропогених об’єктів та територій, розробляти 
ефективні способи правового, організаційного та інженерного захисту екологічних систем та 
населення від дії небезпечних екологічних факторів. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Political and economic aspects of biodiversity 
conservation in V4 countries» є: 

• використати досвід країн Вишеградської групи для формування знань щодо моніторингу 
та біорізноманіття на об’єктах ПЗФ та створення екологічної мережі;  

• cформувати чітке розуміння основних закономірностей здійснення моніторингу щодо 
біорізноманіття на об’єктах ПЗФ та законодавчої державної та міжнародної нормативно-
правової бази, яка забезпечує проведення моніторингу та збереження біорізноманіття та 
об’єктах ПЗФ. 

 
1.3 Кількість кредитів – 4 
 
1.4 Загальна кількість годин – 120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 1-й 
Семестр 

2-й 2-й 
Лекції 

28 год. 6 год. 
Практичні, семінарські заняття 

14 год. 8 год. 
Лабораторні заняття 

 год.  год. 
Самостійна робота 

78 год. 106 год. 
Індивідуальні завдання  

год. 
 



 1.6. Заплановані результати навчання: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути наступних компетентностей: 
1. Знати  основні поняття і визначення курсу стосовно політичних та економічних чинників 
збереження біорізноманіття на об’єктах ПЗФ, 
2. Законодавче підгрунтя збереження біорізноманніття в країнах V4 та Україні. 
3. Аналізувати відповідність природоохоронного законодавства України сучасним 
європейським вимогам і соціально-економічним реаліям. 
4. Вміти оцінювати рівень біорізноманіття на об’єктах ПЗФ. 
5. Вміти розробити заходи зі збереження біологічного різноманіття. 
  

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Protected areas governance 

Тема 1. Conflicts over national parks enlargement. The key case study areas for this module is 
Białowieża National Park (PL) (Europe’s largest pristine forest), and Hortobágy National Park (HU) 
(Pusta landscape), which are to be compared with national parks protecting similar bioms in the region 
of Kharkiv – Homil’shanski (forest) and Slobozhanski (steppe, sometime slightly forested) national 
parks. 
Тема 2. Participation of non-ate actors in protected area management.  Group assignments will be 
related on various aspects on the National Parks’ establishment and expansion in Poland and Hungary 
compared with Ukraine. 
Тема  3. Protected areas – the government or local and regional authorities to facilitate the group 
assignment the module will include a field trip to a nature protected area. Establishment of protected 
areas over time and factors involved; the V4 case studies are among the most important nature 
protected areas in their countries, setting standard in the sector, and they will not only serve as 
demonstration cases for biodiversity governance transition, but also show the best practices of 
managing forest and steppe biomes. 
  
Розділ 2. Natura 2000 introduction and management 
 Тема 4.  Establishing Natura 2000 sites – who, when, what area, and why. This module will explain 
rational, objectives and tools behind Natura 2000 process, and then give an overview of biodiversity 
governance backgrounds in V4 countries. 
Тема 5. EU directive as an external shocks for policy. Taking this as a starting point, we will discuss 
how Natura 2000 was implemented and managed in different V4 countries, why that happened, and 
what lessons we can take from there for Ukraine. 
Тема 6. Emergence of multi- level biodiversity governance (MLG) in V4. The latter will be used as a 
topic for class debates. The module will include a role play – a biodiversity seminar for the continental 
zone of Ukraine. 
Тема 7. Role of actor networks; role of different political and cultural backgrounds in V4 countries. 
Based on V4 experience the students will need to assemble in coalitions and make and discuss 
proposals for NATURA2000/Emerald network sites. 
  
Розділ  3. Ecological corridors linking protected areas 
Тема 8. Who and why promotes ecological corridors. After a general introduction to the issue 
(including EU (EIA) and national requirements to green corridor infrastructure), the module will 
discuss how ecological corridors are established and managed in V4 countries, in particular in 
Hungary and Poland. 



Тема 9. How ecological corridors influence road construction. As long as ecological corridors are 
being introduced in Belarus, a specific focus will be on potential issues that can emerge in Belarus. 
Тема 10. Interactions of EU directives (EIA) and national legislation (including analysis of MLG, 
pluralism and networks). This problem will be elaborated by students during group exercises; by the 
end of the module they will be expected to analyses different stakeholder perspectives and give 
recommendations to main stakeholder groups (to be) involved into the process. 
  
Розділ 4. Wildlife conservation 
Тема 11. Introduction of individual species protection and their management in V4 countries  EU 
directives and NGO lobbying in wildlife management.  Role of international agreements, EU 
directives and NGO lobbying in wildlife management. This module will start with an overview of EU 
requirements to introduction and management of wildlife species, and then continue with case studies 
focusing on experiences with specific species in different EU countries. Management of wolf in PL in 
1998, moose hunting, European bison conservation, protection of beavers, lynx etc). 
Тема 12. Influence of socio-economic and political transition on species management. As a part of 
each case studies discussion, similar issues (historical, existing and potential) will be identified and 
discussed in small groups for Ukraine.Issues of structure, agency, external shocks and conflicts in 
wildlife management 
  

3. 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 

Розділ 1. Protected areas governance  

Тема 1. Conflicts over national 
parks enlargement.  

9 2    7 9     9 

Тема 2. Participation of non-
ate actors in protected area manage
ment 

11 2 2   7 11     11 

Тема  3. Protected areas – the 
government or local and regional 
authorities to facilitate the group 
assignment the module will include 
a field trip to a nature protected area 

9 2    7 9 2 2   5 

Розділ 2. Natura 2000 introduction and management  

Тема 4.  Establishing Natura 2000 
sites – who, when, what area, and 
why 

9 2    7 9     9 

Тема 5. EU directive as an external 
shocks for policy. 

11 2 2   7 11     11 



Тема 6. Emergence of multi- level 
biodiversity governance (MLG) in 
V4.  

9 2    7 9     9 

Тема 7. Role of actor networks; role 
of different political and cultural 
backgrounds in V4 countries 

11 2 2   7 11 2 2   7 

Розділ  3. Ecological corridors linking protected areas  

Тема 8. Who and why promotes 
ecological corridors. 

9 2    7 9     9 

Тема 9. How ecological corridors 
influence road construction 

11 2 2   7 11     11 

Тема 10. Interactions of EU 
directives (EIA) and national 
legislation (including analysis of 
MLG, pluralism and networks).  

9 2    7 9  2   7 

Розділ 4. Wildlife conservation  

Тема 11. Introduction of individual 
species protection and their 
management in V4 countries.. Role 
of international agreements, EU 
directives and NGO lobbying in 
wildlife management 

11 2 2   7 11     11 

Тема 12. Influence of socio-
economic and political transition on 
species management.  

9 2    7 9 2 2   5 

Усього годин 
120 24 12   84 120 6 8   106 

  

4. Теми семінарських і практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

д.в./з.в. 
1.  Conflicts over national parks enlargement, including actors and discourses 

involved.. Establishment of protected areas over time and factors involved. 
Participation of non-state actors in protected area management. 

2/1 

2 Protected areas – the government or local and regional authorities 2/1 
3 Protected areas – the government or local and regional authorities 2/1 
4 Establishing Natura 2000 sites – who, when, what area, and why. EU directive 

as an external shocks for policy. 
2/2 

5 Emergence of multi- level biodiversity governance (MLG) in V4.. Role of actor 
networks; role of different political and cultural backgrounds in V4 countries. 

2/2 

6 Who and why promotes ecological corridors. Role of international agreements, 
EU directives and NGO lobbying in wildlife management 

2/1 

  Разом 12/8 



 6. Самостійна робота. 

Студент повинен самостійно опрацювати додаткову літературу та зробити доповідь згідно 
наведених тем. Орієнтовна кількість годин на опрацювання додаткового матеріалу наведена в 
таблиці. 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  денне заочне 
1 Conflicts over national parks enlargement 7 9 

2 Participation of non-ate actors in protected area management 7 11 

3 Protected areas – the government or local and regional authorities9 7 5 

4 Establishing Natura 2000 7 9 

5 Emergence of multi- level biodiversity governance (MLG) in V4. 7 11 

6 Role of actor networks; role of different political and cultural 
backgrounds in V4 countries 

7 9 

7 Role of actor networks; role of different political and cultural 
backgrounds in V4 countries. 

7 7 

8 Who and why promotes ecological corridors. 7 9 

9 How ecological corridors influence road construction 7 11 

10 Interactions of EU directives (EIA) and national legislation 7 9 

11 Role of international agreements, EU directives and NGO 
lobbying in wildlife management 

7 11 

12 Influence of socio-economic and political transition on species 
management. 

7 5 

 Разом 84 106 
 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено навчальним планом. 

 

7. Методи контролю 
В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні контролі: поточний 

протягом семестру; приймання контрольних робіт, передбачених навчальним планом; екзамен. 
Поточний контроль проводиться у формі письмового експрес-контролю на лекціях. Дві 

поточні  контрольні - у формі комп’ютерного тестування.  
Екзамен з дисципліни є обов’язковою формою оцінювання результатів навчання та 

проводиться в терміни, встановлені графіком навчального процесу і в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного програмою дисципліни. 

Виконання практичних, контрольних робіт оцінюються в балах, які потім додаються і 
переводяться в оцінку за національною та міжнародною системами відповідно до критеріїв, 
прийнятих в університеті.  

Умовою допуску студента до підсумкового семестрового контролю є зарахування 
виконання всіх практичних робіт. 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль та самостійна робота Екза сума 



мен 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3  Розділ 4 К/Р Пр. 

роб 
  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 1 2 8   
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 15 24 40 100 
 

Кожен розділ контролюється у трьох формах: бліц-опитування (письмова та /або усна 
форма), поточні контрольні роботи (письмова форма) та практичні роботи.  

Кількість балів поточного контролю розраховується за формулою:  
О = T+K+П 

де T - кількість балів, отриманих на бліц-опитуваннях під час лекційних занять 
(максимум 8 балів),  

K - кількість балів, отриманих після написання 2-х контрольних робіт (максимум 30 
балів),  

П- кількість балів, отриманих після виконання 8 практичних робіт (максимум 24 бали).  
Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) складається з оцінки за поточний контроль, яка 

становить 60 балів (максимум) та оцінки за підсумковий cеместровий контроль (екзамен), яка 
становить 40 балів (максимум).  

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент під час поточного контролю на 
всіх видах аудиторних занять протягом семестру – 30 балів, при цьому допуск до підсумкового 
семестрового контролю регламентується наступними умовами.  

1. Всі контрольні роботи написані на позитивну оцінку, тобто набрано більш, ніж 50% 
загальної суми балів кожної контрольної роботи (7,5 бала і більше).  

 2. На бліц-опитуваннях набрано більш, ніж 50% загальної суми балів (3 бали і більше).  
3. Всі практичні роботи виконані та оцінені позитивно (більше 50% загальної суми балів 

за кожну роботу (8 балів і більше). 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  
70-89 добре  
50-69 задовільно  
1-49 незадовільно 

 
Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими критеріями:  
– "відмінно" – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, 
логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок;  

– "добре" – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, 
висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і 
похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного;  

– "задовільно" – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає 
поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи 
на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 



пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;  
– "незадовільно" – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 

визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове 
мислення, практичні навички не сформовані. 

 
Приклад екзаменаційного тесту (40 б.) 

Кожна правильна відповідь – 1 бал 
 

1. Natura 2000 – це екологічні мережа : 
  1) ЄС; b. Північної Кароліни; c. США 
2. Головною передумовою для сталого управління екосистемами є: 
a. участь державної влади;b. громади, c. всіх зацікавлених сторін  
3.На думку американського вченого Юджина Одума для підтримання базового функціонування 
екосистем і ландшафтів необхідно зберегти в природному стані:  
a.  85% території; b. 2/3 території, c. 1/3 території  
4. Вперше, ідею Європейської екомережі було запропоновано в: 
a. 1880; b 1993; c.  2000 
5. Європейська екомережа Natura 2000 була заснована ЄС у  
а) 1990; б) 1992, c) 2000 
6. Директива про птахів була прийнята:  
a) 1960; b) 1979 c) 1992  
7. Директива про оселища була прийнята у: 
a.1992; b. 1979; c. 2015 
8. Вишеградська група заснована у: 
a.1991; b 1993; c. 2004 
9. Головною метою створення Вишеградського об’єднання країнами Центральної Європи  було 
об’єднання зусиль тоді ще трьох країн – Польщі, Угорщини та Чехословаччини для виходу із сфери 
впливу :   
a. США; b. Франції; c. СРСР 
10.   «Острівний ефект» національного парку  є наслідком:  
a. рекреації; b. малої площі парку, облямованої автомобільними дорогами та ущільнення будівництва 
вздовж доріг; c.  збільшення  природоохоронних територій; 
11. Багаторівневе управління природоохоронними територіями в країнах Східної Європи 
характеризуються: 
a.  переважною ієрархічною структурою, що виникає внаслідок обмеженої традиції децентралізації та 
самоврядування; b. посиленням централізації; c. управлінням неурядовими організаціями 
12. Створення Європейської екомережі включає такі елементи: 
 a. природні ядра, екокоридори; b. природні ядра, буферні зони, екокоридори; c. природні ядра,  
екокоридори, відновлювальні райони, буферні зони 
13. Створення багаторівневого екологічного врядування  передбачає: 
a. делегування повноважень для зниження сили адміністративного рівня і залучення: a. різних учасників 
до формування екологічної політики; b.   громади; c.  неурядових організацій 
14. Приклад «островів»: 
a. Біловезький ліс; b. Ойцовський; с. Дворічанський 
15. Концепція екомережі базується на умові: 
a. встановлення взаємозв’язку між природними комплексами для протидії їх фрагментації у 
просторі; b. впровадження еколого-безпечних технологій; c.відновлення механізму біотичної 
регуляції навколишнього середовища. 
16. Екологічна мережа України є органічною складовою: 
Екологічної мережі Натура – 2000; b. Пан-Європейської екологічної мережі; c. Європейського 
зеленого пояса 
17.Естакади дикої природи  розроблені, щоб покращити: можливості переходу: 



a. великих ссавців; b. малих гризунів; c. рептилій  
18.Перші переходи для диких тварин були побудовані у 1950-х роках у: 
 a. Франції, b. Англії, c.США  
19. Найбільше екодуків у: 
a. Греції;b. Німеччині; c. Нідерландах 
20. Захист правового статусу вовка було реалізовано у Польщі: 
a. 1972 році, b. 2015 році, c. 1998 році 
21. Чисельність вовків повинні контролювати правила, які базуються на знаннях про: 
 а. захворюваність, статус популяції вовків; b.  статус популяції вовків, статус природних видів 
здобичі для вовків, захворюваність і розподіл вовків та  знешкодження худоби; c.чисельність 
вовків, харчові ланцюги, в які включено вовків. 
22. Програма зменшення чисельності вовків призводить до: 
a. збільшення кількості лосів; b. зменшення кількості лосів;с. стабілізації кількості лосів.   
23. Періоди історії розвитку діяльності міжнародного регіонального об’єднання країн 
Центральної Європи - Вишеградської четвірки: 
a. 1991- 2004 рр. та після 2004 року; b.   2004-2007рр. та 2007-2018 рр.; c.1972-1988 рр. та 1989-
2018 рр.  
24. Смарагдова мережа (Емеральд) поза країнами ЄС відповідає екомережі: 
a. Зелений Європейський пояс; b.  Натура 2000; c. Альпійська мережа природоохоронних 
територій 
25.Особливості в управлінні природоохоронними територіями в Східній та Центральній 
Європі: 
a. процес управління урядом, громади не брали участі в прийнятті рішень щодо територій, що 
охоронялися; b. громади приймали участь в управлінні; с. громади приймали участь в 
управлінні частково. 
26. «Нова парадигма» природоохоронними територіями підкреслює"  підкреслює співпрацю 
між: 
a. центральним урядом, регіональними та місцевими органами влади, корінними громадами, 
приватними компаніями та неурядовими організаціями; b.  корінними громадами, приватними 
компаніями та неурядовими організаціями; c. центральним урядом, регіональними та місцевими 
органами влади 
27. Нагальна потреба створення екомережі виникла: 
a. на початку 90-х років минулого століття; b. на початку 2000-років; c. на початку 19 століття  
28. Причини необхідності створення екомереж: 
a. фрагментація заповідних територій призводила до їх деградації; b. зменшення видового 
біорізноманіття; с. зменшення генетичного біорізноманіття 
29. Вперше, ідею Європейської екомережі було запропоновано: 
a.  колективом голландських дослідників у 1993 р. на конференції в Маастріхті; b. на 
конференції ООН про біологічне різноманіття в Ріо-де-Жанейро (Бразілія)в  1992 році; c. на 
Національному форумі з біорізноманіття у США в 1986 р.  

30. Ключовими питаннями, що вже використовується в країнах ЄС-25, які першими 
представили  нову політику щодо природоохоронної діяльності, полягає у: 
a. залученні ширшої групи учасників (неурядові організації, члени громади тощо) на різних, 
зокрема місцевих рівнях до управління природоохоронними територіями; b. залученні 
неурядових організацій; c. залученні громади 

31. Неурядові  організації Угорщини: 
a. Національне Товариство охоронців (MTVSz, Friends of the Eart); b. товариство для охорони 
природи "Саламандра"; c. Натуралістичний клуб 
32. Орхуська Конвенція (м. Оргус, Данія,1998) була прийнята з метою: 
a. захисту біорізноманіття; b. гарантує права на доступ до інформації, на участь громадськості в 
процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього 
середовища; c. Захисту і підтримки неурядових організації, пов’язаних з охороною довкілля 



33. Наслідком членства в ЄС було впровадження: 
a. стандартів союзного права,  включаючи широкий спектр принципів сталого розвитку; b. 
розширення охорони природних районів; с. сталого розвитку та розширення природоохоронних 
територій 
34.   Неурядові  організації Польщі:  
a. WWF (World Wildlife Fund, Всесвітній фонд дикої природи); b. Національне Товариство 
охоронців (MTVSz, Friends of the Eart); c. Натуралістичний клуб 
35. Головна мета екомережі: 
a. зберегти весь комплекс екосистем, середовищ існування видів та їх генетичної 
різноманітності; b. не допустити подальшої фрагментації рослинного покриву, забезпечити 
відновлення компонентів ключових екосистем та екологічну стабільність ландшафтів; с. 
зберегти весь комплекс екосистем, середовищ існування видів та їх генетичної різноманітності і 
не допустити подальшої фрагментації рослинного покриву, забезпечити відновлення 
компонентів ключових екосистем та екологічну стабільність ландшафтів 
36. Дороги під мостом  з натуральною підлогою із земляного субстрату необхідно 
використовувати для:  
a. копитних (оленів); b. для середніх ссавців ( чорного ведмедя); c. дрібних ссавцівта амфібій 
37. Найважливішу  угоду, яка захищає великих хижих в Європі було підписано на конференції: 
a. в 1979 році в Берні (Швейцарія); b. 1998 році, м. Оргус, Данія; c. в 1992 році в Ріо-де-
Жанейро, Бразілія 
38. Управління захищеними територіями передбачає: 
a. збереження біорізноманіття; b. вирішення конфліктів між різними інтересами у використанні 
екологічних ресурсів, що охоплюють захищені території; c. розподіл витрат 
39. Natura 2000 – це: 
a. мережа охоронних ділянок, центральний елемент у охороні біорізноманіття на території 
країн-членів ЄС; b. екомережа Східної Європи; c. екомережа країн Центральної Європи 
40. Скільки біосферних заповідників є в Україні: 
a. 10; b. 5; с. 7. 
 
 

11. Рекомендоване методичне забезпечення 
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1. GULA, R. 2008. Legal protection of wolves in Poland: Implications for the status of the wolf 
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10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
Електронний курс у базі ЦЕН ХНУ імені В.Н. Каразіна: 
«Political and economic aspects of biodiversity conservation in V4 countries» 

1. http://www.alpine-ecological-network.org/the-alpine-ecological-network 
2. http://www.danubecommission.org/index.php/ru_RU/danube 
3. http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/closed/econet/eng 
4. http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_soluti

ons/freshwater/floodplains/lower_danube_and_danube_delta/ 
5. http://www.europeangreenbelt.org/ 
6. http://www.alparc.org/resources/map-collection  
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