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Передмова
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економіка
природокористування” складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки “аспірантів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки" із спеціальності 051
“Економіка".
За останні десятиріччя відбувається перехід від безплатного
природокористування до концепції платного природокористування, що
сформувало таку галузь науки, як економіка природокористування.
В сучасних умовах аспект охорони природи є необхідною умовою
використання її ресурсів і забезпечує підтримку динамічної рівноваги між
використанням природних ресурсів, з одного боку, і відтворювальними
можливостями природи - з іншого, що особливо важливо за високої
технічної оснащеності сучасного виробництва. Принцип єдності охорони
природи, ресурсозбереження та її раціонального використання магістральний напрям у взаємовідносинах суспільства і природи. Тобто
вектор екологізації економіки та суспільного життя є стратегічним для
України та сучасного світу.

Ключові слова: економіка природокористування, екологічна політика,
еколого-економічна ефективність, екологічна безпека,
навантаження, природні ресурси, охорона довкілля.

антропогенне

Предметом вивчення є оптимізація відносин між природою та
суспільством із метою збереження та відновлення середовища існування
людини.
Міждисциплінарні зв’язки: «Економіка сільського господарства»,
«Економіка органічного сільського господарства», «Екологічний маркетинг»,
«Екологія агросфери», «Екологічний менеджмент» тощо.

1. опи[С НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів 6

Галузь знань
05 Соціальні та
поведінкові науки
за напрямом підготовки
051 Економіка

Модулів - 2
Змістових модулів 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
курсова робота
Загальна
кількість
годин - 180

Аудиторних - 62
Самостійна робота
студента - 118

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки:
Спеціальність
(професійне
спрямування):

Третій (освітньо-науковий)
рівень вищої освіти

2-й

1-й

Семестр
1-й
2-й
Лекції
14 год.
18 год.
Семінарські
12 год.
16 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
48 год.
70 год.
Індивідуальні завдання:
- год.
Вид контролю: екзамен

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета дисципліни. Формування системи знань з економічного
управління природокористуванням, використання еколого-економічних
важелів і інструментів охорони навколишнього середовища, екологізації
економіки та раціонального використання природних ресурсів, оцінки
збитків від забруднення навколишнього середовища та визначення
економічної ефективності природоохоронних заходів.
Основними завданнями є формування економічного мислення у
майбутніх фахівців-екологів, оволодіння методами, інструментами і
прийомами
визначення
еколого-економічної
ефективності
природоохоронних заходів, збитків від антропогенного забруднення
навколишнього середовища та розмірів їх відшкодування
Основними завданнями економіки природокористування є:
дослідження
економічних
закономірностей
використання
суспільством (обмежених) природних ресурсів із метою задоволення своїх
(необмежених) потреб;
- розробка методів оцінки природних ресурсів із метою включення в
економічні розрахунки їх вартості;
створення економічних механізмів управління раціональним
використанням природних ресурсів і охороною навколишнього середовища;
- розробка методів розрахунку економічної ефективності капітальних
вкладень у раціональне використання природних ресурсів та їх відтворення,
охорону навколишнього середовища;
- визначення перспектив розвитку промислового виробництва з
урахуванням пріоритетності екологічних факторів;
- прогноз змін стану природного середовища;
- комплексне використання сировини і вторинних ресурсів.
Таким чином, предмет економіки природокористування - дослідження
механізму суспільних відносин із приводу охорони навколишнього
середовища і залучення природних ресурсів у процес виробничогосподарської діяльності людини.
Методи економіки природокористування. Кожна наука користується
певними прийомами дослідження, що становлять її метод або дають змогу
розкрити його. Слово «метод» є грецького походження та означає «шлях
дослідження, вчення». У широкому розумінні слова методом називають
шляхи, способи і засоби пізнання дійсності, сукупність взаємопов'язаних
принципів і с п о с о б ів д осл ід ж ен н я п роц есів, явищ і п р едм етів у п рироді та
сусп іл ьстві. О сн овн і м етоди д о сл ід ж ен н я в ек он ом іц і природокористування:
сп остер еж ен н я , аналіз і си н тез, експ ери м ен т, м оделю в ан н я , прогн озуван н я,

пізнання, практика. Отже, методом економіки природокористування є
комплексне і взаємопов'язане дослідження еколого-економічної ситуації з

метою виявлення взаємовідносин природи і людини, видиву виробничої
діяльності на стан навколишнього середовища за допомогою опрацювання
інформації різними науковими способами.

Очікувані результати
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- мету, зміст, функції науки та етапи її розвитку;
- елементи науки та пріоритетні напрямки екологічних досліджень;
- основні цілі та завдання переходу України на модель сталого
розвитку;
- особливості дії економічних законів у процесі ресурсокористування;
- економічні інструменти важелі екологічної політики;
- механізми та управління процесами екологізації виробництва;
ринкові фактори щодо раціонального природокористування;
- напрями
та
особливості
екологізації
галузей
сільського
господарства;
- теорії й практичних методів з енергозбереження і ресурсо
збереження;
- професійно-орієнтованих соціально-економічних, математичних та
природничих наук, знання сучасних методів і новітніх приладів контролю;
- положення і вимоги законодавчо-нормативних документів та
специфіку виробничої діяльності.
вміти:
- оцінювати і розраховувати економічні збитки та розміри шкоди від
забруднення та деградації природного середовища;
- визначати платежі за користування природними ресурсами та
платежі за забруднення довкілля;
- аналізувати рівень екологічності продукції та виробничого процесу;
- визначати
еколого-економічну
ефективність
проведених
меліоративних заходів;
- розробляти бізнес-плани ресурсозберігальної та природоохоронної
діяльності.
Сформовані компетентності;
- Вміння шукати публікації, дослідження, винаходи для аналізу і
організації проведення власних наукових досліджень з еколого-економічної
проблематики;
- Рефератувати наукову, технічну, методологічну, навчальнометодичну, науково-популярну інформацію за даним напрямом дослідження;
- Формулювати тему дослідження, визначати об'єкт, предмет, мету,
завдання наукового дослідження;
- Фіксувати, опрацьовувати та публікувати результати наукового
дослідження.
1.4 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6
креди ти E C T S .

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Змістовний модуль 1. Теоретико-методичні основи економіки
природокористування
Тема
1.
Предмет,
методи
та
завдання
курсу
«Економіка
природокористування».
Тема 2. Наукові
основи
та
принципи
раціонального
природокористування.
Тема 3. Природно-ресурсна стратегія в контексті сталого розвитку.
Тема 4. Екологічна експертиза, моніторинг та екологічне страхування,
екологічний аудит.
Тема 5. Поняття та види природно-ресурсного потенціалу.
Тема 6. Економічний механізм раціонального природокористування.
МОДУЛЬ 2.
Змістовний модуль 1. Еколого-економічний та організаційний
механізм раціонального природокористування в Україні
Тема 1. Науково-технічний прогрес й економіка природокористування.
Тема 2. Еколого-економічна ефективність природокористування.
Тема 3. Еколого-економічні аспекти використання земельних ресурсів.
Тема 4. Еколого-економічні проблеми охорони атмосферного повітря.
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів.
Тема 6 Лісові ресурси: охорона, оцінювання та використання.
Тема 7. Еколого-економічні проблеми відходів та їх використання.
Тема 8. Економічні важелі у сфері природокористування.
Тема 9. Еколого-економічний збиток та методика його визначення.
Тема 10 Державна система управління у сфері природокористування.
.

4. СТРУКТУРА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви модулів і тем

усьог
0

Кількість годин
Заочна форма
ут.ч.
л
с
лаб.

с-Р-

Модуль 1.
Змістовний модуль 1

Теоретико-методичні основи економіки природокористування
Тема 1. Предмет, методи та завдання курсу
2
12
«Економіка природокористування».
Тема 2. Наукові основи та принципи
2
2
14
раціонального природокористування.
Тема 3. Природно-ресурсна
стратегія
в
2
2
14
контексті сталого розвитку.
Тема 4. Екологічна експертиза, моніторинг та
2
2
8
екологічне страхування, екологічний аудит.
Тема 5. Поняття та види природно2
2
8
ресурсного потенціалу.
Тема 6. Економічний механізм раціонального
2
2
14
природокористування.
-

10

-

10

-

10

-

Разом за ЗМ-1

70

12

10

4

-

4

-

10

-

48

Модуль 2
Змістовний модуль 1

Еколого—економічний та організаційний механізм раціонального
природокористування в Україні
Тема 1. Науково-технічний прогрес й
2
2
12
8
економіка природокористування.
Тема 2. Еколого-економічна ефективність
2
2
12
8
природокористування.
Тема 3. Еколого-економічні аспекти
2
12
2
8
використання земельних ресурсів.
Тема 4. Еколого-економічні проблеми
2
2
12
8
охорони атмосферного повітря.
Тема
5.
Еколого-економічні
проблеми
2
2
'10
6
використання водних ресурсів.
Тема 6. Лісові ресурси: охорона, оцінювання
2
2
12
8
та використання.
Тема
7.
Еколого-економічні
проблеми
2
2
10
6
відходів та їх використання.
Тема
8.
Економічні важелі у сфері
2
2
8
12
природокористування.
Тема 9. Еколого-економічний збиток та
4
2
2
8
методика його визначення.
Тема 10. Державна система управління у
2
2
6
10
сфері природокористування.
20
70
20
ПО
Разом за ЗМ-2
118
ЗО
32
180
Всього
-

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 118 годин.
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми
навчання:
підготовка до аудиторних занять - 0,5 год. / 1 год. занять,
підготовка до контрольних заходів - 6 год. на 1 кредит ЄКТС,
опрацювання окремих тем або їх частин, які не викладаються на
лекціях.
6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється слухачами
під час лекцій, на семінарських заняттях у ході проблемних дискусій, робота
в малих групах, презентації, метод проектної роботи та самостійної роботи
над ситуаційними вправами.
Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам
надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих
питань, бесіди та дискусії.
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється опитуванням на практичних заняттях.
Засобами підсумкового контролю є представлення розрахункової роботи,
складання заліку.
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне оцінювання

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

ЗО

40

Підсумковий контроль Сума

зо

100

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
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