
Економіка природокористування 

Тип дисципліни: 

Вибіркова   

Семестр: 

Восьмий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, 

практичні – 16; самостійна робота – 42 год. 

Лектори: 

Бурда А.І., к.е.н, доцент  

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньої та робочої програми здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

– застосовувати здобуті знання у прикладній діяльності; 

– вміти аналізувати напрями екологічного моніторингу, нормування та контролю якості 

навколишнього середовища;  

– розуміти структуру економічного механізму в сфері природокористування та основні 

інструменти впливу на ринкову кон’юнктуру;  

– вміти аналізувати основні напрямки удосконалення економічного механізму 

екологічного управління; 

– вміти оцінювати процеси та соціально-економічні передумови екологізації науково-

технічного прогресу, механізму формування еколого-інноваційних стратегій 

природокористування в Україні 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія; 

– екологічна безпека; 

– безпека життєдіяльності та основи охорони праці.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Економіка природокористування як наука. Основні системні закони і закономірності 

взаємодії суспільства і природи. Прикладні та галузеві аспекти економіки 

природокористування. Економічна оцінка природних ресурсів. Еколого-економічний 

механізм природокористування. Науково-технічний прогрес й економіка 

природокористування. Проблеми екологізації виробництва. Правові аспекти й 

міжнародний досвід раціонального природокористування 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання самостійних робіт, індивідуального завдання, 

контрольних робіт.   

– підсумковий контроль. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

економіки та менеджменту. 
 


