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Анотація курсу 
«Економіка природокористування 

і охорони довкілля»

• Знання що до економіки природокористування і охорони
довкілля дозволяють формувати природоохоронний та еколого-
економічний світогляд, змістовне розуміння різноманіття
взаємозв'язків економіки і навколишнього середовища, їх проблемне
значення для майбутнього розвитку суспільства, сприяють
формуванню економічного мислення у здобувачів.

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять,
самостійної роботи, консультацій із викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
• Форми контролю знань: опитування під час практичного заняття,

контрольні роботи, тестування , індивідуальні завдання, екзамен.
• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



• Метою вивчення дисципліни «Економіка природокористування і
охорони довкілля» є оволодіння майбутніми фахівцями економічними
основами взаємодії суспільства і природи, знаннями і навичками
застосування у практичній діяльності основних економічних і
адміністративних законів, стандартів та заходів, спрямованих на
раціоналізацію природокористування та підвищення екологічної та
економічної ефективності природокористування і охорони довкілля.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами
вивчення:

• ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
• ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
• ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
• СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та

мотивувати персонал організації.
• СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у

професійній діяльності.
• Результати навчання:
• РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
• РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки

функціонування організації.
• РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг курсу:
• Тема 1. Економіка, навколишнє природне середовище та їх 

взаєморозвиток
• Тема 2. Еколого-економічні інструменти: принципи формування і 

механізм дії
• Тема 3. Економічна ефективність природоохоронної діяльності
• Тема 4. Управління природокористуванням і правовий захист 

охорони довкілля
• Тема 5. Система та компетенція органів загального державного 

управління в екологічній сфері
• Тема 6. Органи спеціального державного управління в сфері 

охорони довкілля та їх компетенція
• Тема 7 Екологічне ліцензування, стандартизація та нормування 

підприємницької діяльності
• Тема 8. Державна політика України та міжнародний досвід у галузі 

охорони довкілля


	«Економіка природокористування і охорони довкілля»
	Викладач: Кулик Наталія Михайлівна.�кандидат технічних наук, доцент
	�Анотація курсу �  «Економіка природокористування �і охорони довкілля»� 
	�
	Інформаційний обсяг курсу:

