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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  6  

Галузь знань 

0401 Природничі науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  

040106 Екологія,охорона 

Навколишнього  сере - 

довища та збалансоване 

природокористування 
(шифр і назва) 

Розділів – 9 
Спеціальність: 

5.04010602 Прикладна 

екологія 

 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин –  216 

4-й  

Семестр 

VII - VIII  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3,71 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

 76 год.   

Практичні, семінарські 

16 год.   

Самостійна робота 

104 год.   

Вид контролю:  

екз.  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –51,8 : 48,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Економіка природокористування» - 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 

Завдання дисципліни: 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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

. 

сем. с. 

р. 

л п лаб. інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

Вступ. Мета науки і 

дисципліни «Економіка 

природокористування» 

  

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

економіки природокористування 

Тема 1. Поняття, види і 

особливості 

природокористування 

5 2    3       

Тема 2. Завдання і 

методи економіки 

природокористування 

2 2           

Тема 3. Роль і значення 

екологічної освіти 

3     3       

Разом за розділом 1 12    2        

Розділ 2. Природні ресурси в суспільному розвитку 

Тема 1. Поняття і 

класифікація природних 

ресурсів 

5 2    3       

Тема 2. Поняття і 

сутність економічних 

оцінок природних 

ресурсів  

5 2    3       

Тема 3. Методи 

економічної оцінки 

природних ресурсів 

9 4 2   3       

Тема 4. Принцип 

використання і роль 

природних ресурсів  у 

суспільному розвитку 

5 2    3       

Разом за розділом 2 26    2        

Розділ 3. Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів 

Тема 1. Сутність і 

функції статистики 

навколишнього 

середовища  

5 2    3       

Тема 2. Аналіз 

статистики з охорони 

атмосферного повітря  

5 2    3       



Тема 3. Аналіз земельних 

і лісових ресурсів 

5 2    3       

Разом за розділом 3 17    2        

Розділ 4. Класифікація порушень навколишнього середовища та еколого-економічних 

збитків від антропогенного впливу  на довкілля 

Тема 1. Антропогенне 

навантаження як 

основний фактор 

деградації довкілля 

16 10    6       

Тема 2. Класифікація 

порушень 

навколишнього 

природного середовища  

2 2           

Разом за розділом 4 20    2        

Розділ 5. Економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища і 

порушення правил охорони природних ресурсів 

Тема 1. Екологічні, 

економічні збитки 

5 2    3       

Тема 2. Економічні 

інструменти екологічної 

політики  

35 8 8   19       

Разом за розділом 5 42    2        

Розділ 6. Економічна ефективність природоохоронних захотів 

Тема 1. Основні 

природоохоронні заходи 

5 2    3       

Тема 2. Економічна 

ефективність 

природоохоронних 

заходів  

10 4    6       

Разом за розділом 6 17    2        

Розділ 7. Ресурсозбереження і ефективність використання вторинних ресурсів 

Тема 1. Проблема 

відходів у контексті 

переходу до екостійкого 

розвитку 

5 2    3       

Тема 2. Роль науково - 

технічного прогресу у 

ресурсозбереженні  

7 2 2   3       

Разом за розділом 7 14    2        

Розділ 8. Територіально – регіональні особливості природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

Тема 1. Регіональні 

екологічні проблеми 

України 

12 6    6       

Тема 2. Механізм 

управління раціональним 

3     3       



природокористуванням  

Разом за розділом 8 17    2        

Розділ 9. Фінансово – економічний механізм природокористування 

Тема 1. Механізм 

реалізації еколого – 

економічної політики 

5 2    3       

Тема 2. Концепція 

платного 

природокористування  

37 14 4   19       

Разом за розділом 9 46    4        

Усього годин  216 76 16  18 104       

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Економіка природокористування як наука. Предмет, методи та 

завдання економіки природокористування 

2 

2 Природні ресурси в суспільному розвитку 2 

3 Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів 2 

4 Класифікація порушень навколишнього середовища та еколого – 

економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля 

2 

5 Економічні збитки від забруднення навколишнього природного 

середовища 

2 

6 Економічна ефективність природоохоронних заходів 2 

7 Ресурсозбереження і ефективність використання вторинних 

ресурсів 

2 

8 Територіально – регіональні особливості природокористування та 

охорони навколишнього середовища 

2 

9 Фінансово – економічний механізм природокористування. 

Державна статистична звітність по охороні навколишнього 

середовища 

2 

 

                                                                                                      

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення вартості різних видів природних ресурсів методом 

рентної оцінки 

2 

2 Визначення розміру відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях 

водного фонду 

2 

3 Опрацювання Методики визначення розмірів шкоди, зумовлені 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 

природоохоронного законодавства № 171 

2 



4 Опрацювання Методики розрахунку розмірів відшкодування 

збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 639 

2 

5 Розрахунок податків за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення 

2 

6 Визначення економічної ефективності переробки вторинних 

ресурсів 

2 

7 Визначення плати за землю, застосовуючи Податковий Кодекс 

України 

2 

8 Опрацювання Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному 

господарству внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

2 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

__немає_____ 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навколишнє природне середовище як об’єкт пізнання 3 

2 Основні елементи і загальні принципи раціонального 

природокористування 

3 

3 Роль і значення екологічної освіти 3 

4 Класифікація природних ресурсів за походженням, ресурси 

природних компонентів та ресурси природно – територіальних 

комплексів 

3 

5 Економічна оцінка водних ресурсів 3 

6 Кадастри природних ресурсів, мета їх застосування 3 

7  Основні принципи Декларації про навколишнє середовище та 

розвиток (Ріо-де-Жанейро) 

3 

8 Показники стану водних ресурсів:розмір втрат води, обсяг 

оборотної води, скидання використаних стичних вод. 

3 

9 Статистичні показники стану охорони атмосферного повітря за 

пересувними транспортними засобами 

3 

10 Статистичні показники стану тваринного та рослинного світу 3 

11 Еколого – економічні наслідки техногенних катастроф у 

Чорнобилі і Бхопалі 

3 

12 Вплив шумового, вібраційного та електромагнітного забруднення 

міст на людину 

3 

13 Прямі та непрямі економічні збитки 3 

14 Методика розрахунку розмірів відшкодування  збитків, заподіяних 

внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях 

водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд №290 від 

29.12.2001р. 

3 



15 Методика розрахунку відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів № 389 від 20.07.2009р. 

3 

16 Особливості екосистеми і антропогенного забруднення Чорного 

моря 

3 

17 Забруднення і засмічення ґрунтів, та економічні наслідки цих 

негативних явищ 

2 

18 Напрямки охорони атмосферного повітря, водних, земельних, 

мінеральних ресурсів, ресурсів морів та океанів 

3 

19 Шумове та електромагнітне забруднення атмосфери, його вплив 

на людину 

2 

20 Промислове і радіоактивне забруднення атмосфери 3 

21 Особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних 

заходів 

3 

22 Показники економічної і соціальної ефективності 

природоохоронних заходів 

3 

23 Економічна та соціальна ефективність безвідходних і 

маловідходних технологій 

3 

24 Утилізація. Основні напрями утилізації в світі та в Україні 3 

25 Еколого – економічні пріоритети у вирішенні проблеми відходів 3 

26 Територіально – виробничі комплекси – ефективна форма 

організації виробництва і використання природних ресурсів 

3 

27 Функції природних територій, що охороняються державою 3 

28 Механізм управління  раціональним природокористування 3 

29 Поняття економічного механізму охорони навколишнього 

середовища 

3 

30 Податок на екологічно шкідливу для споживання продукцію 3 

31 Плата за користування лісними ресурсами і користування 

земельними ділянками лісного фонду, економічне стимулювання 

охорони і раціонального використання лісного фонду згідно 

Лісного Кодексу України 

3 

32 Економічне стимулювання раціонального користування і охорони 

земель 

2 

33 Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля 3 

34 Економічний механізм охорони тваринного світу 3 

35 Порядок утримання платежів за користування надрами 3 

36 Екологічне страхування 2 
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9. Індивідуальні завдання 

немає 
 

 
10. Методи навчання 

Лекції, практичні роботи 

 



11. Методи контролю 

Семінарські заняття, поточний контроль, екзамен 

                                                                        

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відмітка «відмінно» - студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, 

вичерпно, послідовно, грамотно і логічно струнко його висловлює, відповідає, 

пов'язуючи теорію з практикою, показує знайомство з монографічною 

літературою, правильно обґрунтовує рішення задачі.  

Відмітка «добре»  - студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по 

суті висловлює його, не допускає істотних неточностей, відповідаючи на питання, 

правильно застосовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і 

завдань.  

Відмітка «задовільно» - студент знає тільки основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає у відповідях неточності, недостатньо правильно 

формулює основні закони і правила, стикається з труднощами при виконанні 

практичних завдань.  

Відмітка «незадовільно»  - студент не знає значної частки програмного 

матеріалу, допускає істотні помилки, зі скрутою виконує практичні завдання.  

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Конспект тем для самостійного вивчання 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

 

  

14. 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. 

 

 
15. Інформаційні ресурси 
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