
Повна назва: Економіка природокористування 

Статус: Нормативна 

Мета: формування екологічного світосприйняття, одержання та 

використання нових знань та практичних навичок у галузі економічного 

регулювання процесів використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Економіка природокористування» 

складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно 

окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька 

навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та 

практичних питань з державного фінансового контролю та їх обговорення в 

аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

  

   

Аудиторні 

Самостійна робота 

студента 
Лек-

ційні 

Семі-

нарсь-

кі 

Прак-

тичні 

Лабора

-торні 

для студентів спеціальності 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» 

1 

Тема 1. 

Економіка 

природокористу-

вання як 

особлива галузь 

10 2 2   6 



науки 

2 

Тема 2. 

Економічна 

сутність та базові 

засади сталого 

розвитку 

10 2 2   6 

3 

Тема 3. Загальна 

характеристика 

основних видів 

природних 

ресурсів  

10 2 2   6 

4 

Тема 4. 

Економічна 

оцінка 

природних 

ресурсів 

10 2 2   6 

5 

Тема 5. 

Економічний 

механізм 

природокористу-

вання 

10 2 2   6 

6 

Тема 6. 

Економічне 

стимулювання 

раціонального 

природокористу-

вання 

10 2 2   6 

7 

Тема 7. 

Екологічна 

політика 

держави 

10 2 2   6 

8 

Тема 8. 

Екологічне 

страхування, 

екологічний 

аудит, екологічна 

експертиза, 

екологічна 

паспортизація 

10 2 2   6 

9 

Тема 9. 

Економічна 

ефективність 

природокористу-

вання  

10 2 2   6 

10 Залік      + 

В
сь

о
го

 

 90 18 18   

54 

 

 

для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» 

1 Тема 1. 8 2 1   5 



Економіка 

природокористу-

вання як 

особлива галузь 

науки 

2 

Тема 2. 

Економічна 

сутність та базові 

засади сталого 

розвитку 

8 2 1   5 

3 

Тема 3. Загальна 

характеристика 

основних видів 

природних 

ресурсів  

8 2 1   5 

4 

Тема 4. 

Економічна 

оцінка 

природних 

ресурсів 

8 2 1   5 

5 

Тема 5. 

Економічний 

механізм 

природокористу-

вання 

8 2 1   5 

6 

Тема 6. 

Економічне 

стимулювання 

раціонального 

природокористу-

вання 

8 2 1   5 

7 

Тема 7. 

Екологічна 

політика 

держави 

8 2 1   5 

8 

Тема 8. 

Організація та 

управління 

природокористув

анням і 

охороною 

довкілля. 

8 2 1   5 

9 

Тема 9. 

Екологічне 

страхування, 

екологічний 

аудит, екологічна 

експертиза, 

екологічна 

паспортизація 

8 1 1   5 

10 
Тема 10. 

Екологічна 
8 1 1   5 



експертиза та 

оцінка природо 

охоронних 

заходів. 

11 

Тема 11. 

Економічна 

ефективність 

природокористу-

вання  

7,5 2 0,5   5 

12 

Тема 12. 

Науково-

методичні 

основи 

раціонального 

використання 

природних 

ресурсів та 

охорони 

довкілля. 

7,5 2 0,5   5 

13 

Тема 13. 

Еколого-

економічні 

проблеми 

природокористув

ання. Глобальні 

проблеми 

людства. 

7,5 1 0,5   6 

14 

Тема 14. 

Міжнародний 

досвід і 

співробітництво 

в галузі охорони 

навколишнього 

середовища. 

7,5 1 0,5   6 

 Залік      + 

В
сь

о
го

 

 108 24 12   

72 

 

 

 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: основні питання теорії та практики природокористування ; 

- економічні основи природокористування; 

- сутність та зміст понятійного апарату природокористування: природне 

середовище, природні умови, природні ресурси, раціональне 

природокористування; 



- теоретичні основи організаційно-економічного механізму 

природокористування; 

- сутність екологічної політики держави; 

- методи обґрунтування основних напрямків природокористування та 

механізму державного регулювання у сфері використання, охорони і 

відтворення природно-ресурсного потенціалу.  

вміти: 

- визначити  вплив використання природно-ресурсного потенціалу 

на економічну господарську діяльність і навколишнє середовище; 

- вибирати оптимальний варіант розрахунку ефективності 

проведення природоохоронних заходів;  

- обґрунтовувати альтернативність здійснення різних видів 

природоохоронної діяльності; 

- професійно виконувати еколого-економічний аналіз та практично 

застосовувати економічні важелі регулювання охорони 

навколишнього природного середовища. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться для бакалаврів  напряму 6.080101    «Геодезія,  

картографія  та  землеустрій» 98 годин 3,3 кредитів ЄКТС та для бакалаврів 

напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» 108 годин 3,6 кредитів ЄКТС. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських 

заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних 

завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, 

перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Економіка природокористування» проводиться відповідно до 



навчального плану у вигляді заліку в 9 триместрі, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 4 20 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Лазарєва Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 10 років. Кількість виданих наукових праць – 

більше 66. В 2007 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища. Тема дисертації: «Формування 

економіко-екологічного механізму управління землекористуванням» 

Сфера наукових інтересів – інноваційна політика регіонального 

сільськогосподарського землекористування. 


