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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

(до 1000 друкованих знаків) 

Економіка природокористування – це дисципліна, яка вивчає економічні аспекти раціонального 

використання природних ресурсів і охорони довкілля. Вона дає конкретні рекомендації щодо 

найефективнішого використання природних ресурсів, зменшення відходів виробництва за рахунок 

впровадження економічно ефективних і екологічно чистих технологій.  

Метою вивчення дисципліни є формування екологічно обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного 

розвитку суспільства і пошук найбільш ефективних шляхів досягнення цілей. 

Предметом економіки природокористування є дослідження механізму суспільних відносин щодо 

залучення природних ресурсів у процес розширеного відтворення та охорони довкілля на основі досягнень 

НТП і дотримання об’єктивних законів розвитку біосфери. 

Об’єктом науки виступають різні виробничі технологічні системи і безпосередні процеси 

природокористування. 

Змістові модулі: наукові основи економіки природокористування; економічна оцінка та еколого-

економічні проблеми використання природних ресурсів; економічний механізм та управління раціональним 

природокористуванням. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/практичні, 

семінарські) 

Результати навчання 
Завданн

я 

Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1 Наукові основи економіки природокористування 

Тема 1. 

Економіка 

природокористування 

як особлива галузь 

знань/День 

екологічного боргу 

2/2 

Знати економічну сутність дисципліни, предмет, 

об’єкт, методи дослідження, завдання.Вміти 

визначити день екологічного боргу та особистий 

екологічний слід.Аналізувати необхідність своїх 

потреб і природніх можливостей їх задоволення. 

5 

Тема 2. Наукові основі 

раціонального 

природокористування 

та охорони довкілля 

2/1 

Знати основні принципи природокористування, вміти 

розрізняти його види та форми, аналізувати основні 

проблеми природокористування. 

5 

Тема 3. Екологічний 

зміст НТП та глобальні 

проблеми 

людства/збитки від 

забруднення земель 

2/3 

Знати термінологічні поняття НТП та НТР, вміти 

розрізняти глобальна екологічна криза та катастрофа, 

аналізувати причини виникнення глобальних 

проблем людства та здійнювати пошук шляхів їх 

вирішення. 

5 

Тема 4.  Теорія 

економічних збитків 

від антропогенного 

впливу на довкілля/ 

збитки від 

антропогенного впливу 

2/2 

Знатикласифікацію порушень довкілля, суть 

економічних збитків, їх види та етапи визначення, 

вміти визначати еколого-економічні збитки, 

аналізувати можливості зменшення збитків. 

5 

Модуль 2. Економічна оцінка та еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів 

Тема 5. Природні 

ресурси як фактор 

соціально-

економічного розвитку 

та їх економічна оцінка 

2/2 

Знати термінологічні значення понять, вміти 

визначати розмір шкоди від забруднення земельних 

ресурсів, аналізувати можливі шляхи зменшення 

такої шкоди. 

5 

Тема 6. Еколого- 2/2 Знати термінологічні значення понять, показники 6 
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економічні проблеми 

раціонального 

використання 

земельних ресурсів 

рівня використання та забруднення земель, вміти їх  

визначати 

Тема 7. Економіка 

використання водних 

ресурсів і контроль за 

їх забрудненням 

2/4 

Знати основні термінологічні поняття, показники 

використання і забруднення водних ресурсів, вміти 

визначати рентну плату за використання водних 

ресурсів та збитки від їх забруднення 

6 

Тема 8. Лісові ресурси, 

їх використання, 

відтворення і охорона 

2/2 

Знати основні термінологічні поняття, вміти 

визначати показники рівня використання і 

забруднення лісових ресурсів 

5 

Тема 9. Відтворення та 

регулювання стану 

атмосферного повітря 
2/2 

Знати джерела забруднення атмосферного повітря та 

заходи щодо його раціонального відтворення, вміти 

визначати показники рівня шкідливих викидів в 

атмосферу та розраховувати збитки від забруднення 

5 

Модуль 3. Економічний механізм та управління раціональним природокористуванням 

Тема 10. Концепція 

еколого-економічного 

сталого розвитку 

2/3 
Знати основні поняття, цілі та принципи сталого 

розвитку, дослідити основні проблеми сталого 

розвитку в Україні та світі 

3 

Тема 11. Економічний 

механізм регулювання 

раціонального 

природокористування 

3/3 

Знати основні принципи розробки економічного 

механізму, основні елементи та їх сутність, 

дослідити досвід зарубіжних країн у запровадженні 

окремих інструментів економічного механізму 

5 

Тема 12. Організація 

управління і 

нормування якості 

довкілля 

2 

Знати суть та функції управління в галузі 

природокористування, дослідити важливість та 

необхідність стандартизації та нормування якості 

довкілля та значення системи екологічної 

сертифікації та ліцензування 

5 

Тема 13. Економічна 

ефективність 

здійснення 

природоохоронних 

заходів 

3/2 

Знати суть та результати природоохоронних заходів, 

дослідити економічну ефективність 

природоохоронної діяльності, а також її 

інформаційне забезпечення 

5 

Тема 14. Міжнародне 

співробітництво з 

екологічних проблем 

2/2 
Знати особливості здійснення природоохоронної 

політики в зарубіжних країнах, дослідити розвиток 

міжнародного співробітництва 

5 

Завдання Опитування на підставі лекційного матеріалу і додатково вивченої літератури.Здача 

практичних робіт.Написання тестів.Виконанняпрезентацій. Виконання самостійної 

роботи (в т.ч. вelearn). 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен  30  

Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 

(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 


