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Тут про дисципліни, які 

забезпечують дану дисципліну, є 

основою для неї 

 

 

Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, 

передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних:  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК 08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

           фахових:    

ФК 05. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. 

ФК 09. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та 

споживання. 

 



Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії та програмні 

результати навчання 

        У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через 

знання, уміння та навички. Знати: 

- основні принципи та методи економіки природокористування; 

- сучасні концепції природокористування ( в т.ч. екологічно збалансованого розвитку); 

- особливості функціонування господарського (фінансово – економічного) механізму управління 

природокористуванням в умовах сталого розвитку; 

Вміти: 

- використовувати методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів та розрахунку економічного 

збитку від антропогенної діяльності; 

- визначати економічну ефективність природоохоронної діяльності; 

- застосовувати на практиці економічні методи та фінансово – економічні інструменти охорони 

навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; 

- здійснювати свою професійну діяльність у відповідності до принципів сталого розвитку. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПРН 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що 

необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 

природокористування.  

ПРН 09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ПРН 13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в сфері екології. 

ПРН 17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних 

природоохоронних заходів.  

Особливості навчання на курсі 

Типи завдань та форми контролю 

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексного підходу.  

Типи завдань: дослідницькі завдання, розрахункові завдання, тестові завдання 

Форми контролю:  модульний контроль передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків (40 

балів –лекційний курс та 60 балів практичні) 

Методи навчання Для лекційного курсу: аудиторія 5105 з мультимедійним проектором (Optoma DX318e, 2021 р.), екран; 

інформаційне забезпечення: пакет програмного забезпечення MS Office, відеопрезентації. Для практичних 

занять: роздатковий матеріал, пакет програмного забезпечення MS Office, доступ до мережі Інтернет, 

ресурси науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. 



Стислий опис дисципліни Вивчення даної дисципліни дає можливість засвоїти теоретичні знання на набути практичних навиків з  

управління екологічною діяльністю, екологізацією відтворювальних процесів (виробництва) на різних 

ієрархічних рівнях народногосподарської діяльності. 

Структура курсу: 

ЗМ1 Сутність та особливості становлення науки «Економіка природокористування» 

ЗМ2 Природні фактори і соціально-економічний розвиток 

ЗМ3 Механізм управління в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища 

ЗМ4 Економічні збитки та механізм їх формування 

ЗМ5 Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

ЗМ6 Фінансово-економічний механізм природокористування. 

Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися 
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