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та збалансоване природокористування 
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Спеціальності  5. 04010602  Прикладна екологія 
(шифр і назва спеціальності) 
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ___КОЛЕДЖ НЕФТЕГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНЖЕНЕРІЇ ТА          

            ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ   

            АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ__________________ 
                                                                      (повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  Дурбалова Н.І._____________________________________________                                                                                           

                                                   __________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________                             

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою інституту, факультету, відділення, методичною 

радою   

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__



 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Економіка природокористуваня” складена                    

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _____молодших спеціалістів___ напряму  
                                                                                                                                                (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

         (спеціальності) «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дослідження еколого-економічних відносин та їх______   

      наслідків, які виникають у процесі виробництва та відтворення природних ресурсів_______________  

__________________________________________________________________________________________ 

 Міждисциплінарні зв’язки: економіка праці, статистика, економічний аналіз, ґрунтознавство,________  

          рослинництво, технологія сільськогосподарського та промислового виробництва________________  

__________________________________________________________________________________________  

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Економіка природокористування як наука. Предмет, методи та завдання економіки     

природокористування 

2. Природні ресурси в суспільному розвитку 

3. Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів 

4. Класифікація порушень навколишнього середовища та еколого-економічних збитків від 

антропогенного впливу  на довкілля 

5. Економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища і порушення правил 

охорони природних ресурсів 

6. Економічна ефективність природоохоронних захотів 

7. Ресурсозбереження і ефективність використання вторинних ресурсів 

8. Територіально – регіональні особливості природокористування та охорони навколишнього 

середовища 

9. Фінансово – економічний механізм природокористування 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка природокористування ” є формування у 

студентів еколого – економічного світогляду та наданням їм відповідних знань, які дозволять м майбутнім 

фахівцям не лише визначити рівень забруднення довкілля, величину завданої йому шкоди, але й вести 

ефективну цілеспрямовану роботу з його охорони і відновлення 

 
 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Економіка природокористування” є сформувати у 

студентів стійки знання з теорії економіки природокористування; допомогти студентам набути вмінь і навичок 

щодо передбачення масштабів завданого збитку як природним ресурсам, так і в цілому суспільству, а також  

умінь та навичок щодо відтворювання природних ресурсів, визначення розмірів відшкодування завданих 

збитків як природним ресурсам, так і виробникам, упровадження моніторингу, розробки системи екологічного 

управління й економічних методів природоохоронного комплексу в суспільному виробництві. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні питання теорії та практики економіки природокористування, оцінки природних ресурсів 

і пошуку економічних механізмів досягнення їх раціонального використання; способи виявлення негативного 

впливу господарської діяльності на довкілля та процедури створення економічного механізму відновлення 

деградованої природи, а також управління природокористуванням; 

 

вміти: професійно виконувати еколого – економічний аналіз та практично застосовувати економічні 

важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання 

природних ресурсів, приймати відповідні управлінські рішення. 

 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __216___ години__6___ кредитів ЄКТС. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

 

 



3. Рекомендована література 
 1. Т.А. Сафранов «Екологічні основи природокористування», Львів, 2004р. 
 2. Н.М.Заверуха, В.В. Серебряков «Основи екології», Київ, «Каравела», 2006р. 
 3. В.С.Джигирей, В.М.Сторожук, Р.А.Яцюк «основи екології та охорони НПС», Львів,                                                                                                      
    «Афіша», 2000р. 
 4. М.Ю.Клименко, П.М.Скрипчук «Метрологія, стандартизація, сертифікація в  
      екології», Київ, «Академія», 2006р. 
 5. Н.С.Макарова, Л.Д.Гармідер, Л.В.Михальчук «Економіка природокористування»,  
      Київ, 2007р. 

 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _____екзамен________________ 

5.     Засоби діагностики успішності навчання   тестові завдання, практичні задачі, реферати 

  

 


