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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Складовою частиною підготовки майбутніх вчителів є оволодіння ними певною сумою
економічних знань з проблем природокористування на сучасному етапі. Вивчення дисципліни
"Економіка природокористування" спрямоване на підготовку висококваліфікованих спеціалістів,
здатних розв'язувати складні соціально-економічні проблеми природокористування та екологізації
в Україні.
Мета та завдання курсу
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань з економічного
управління природокористуванням, використанням еколого-економічних важелів і інструментів
охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування, опанування вмінь
визначати екологічну та економічну ефективність природоохоронних заходів, оцінювати збитки
від забруднення навколишнього середовища.
Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є
формування економічного мислення у майбутніх фахівців-екологів, що є невід'ємною складовою
сучасної моделі освіти в умовах ринкової економіки.
Вивчивши курс "Економіка природокористування студенти повинні знати:
- коло проблем, що їх вивчає ця дисципліна та її місце і роль в системі суспільних наук;
- основні терміни і поняття, категорії, принципи і закони, механізми їх застосування в
соціально-економічній практиці;
- основні закономірності між продуктивними силами суспільства та станом навколишнього
середовища;
- особливості впливу антропогенних факторів на навколишнє природне середовище;
- показники комплексної економічної оцінки природних ресурсів;
- основні підходи до економічної оцінки збитку;
- шляхи і методи підвищення ефективності використання природних ресурсів.
Засвоєння даної дисципліни надасть можливість студентам вміти:
- аналізувати явища, процеси і отакій економічного життя;
- вміло застосовувати отримані, теоретичні знання в практичній роботі, приймати виважені,
оптимальні рішення;
- самостійно знаходити, аналізувати та систематизувати економічну інформацію;
- оцінювати економічні збитки, що завдає народному господарству забруднення окремих
компонентів природи;
- аналізувати і вести розрахунки економічної ефективності впровадження природоохоронних
заходів;
- практично застосовувати методи розрахунку платежів.
Реалізація міжпредметних зв'язків. Викладання курсу здійснюється із врахуванням і на
основі знань студентів з курсів загальної екології, екологічної експертизи, екології міських систем,
менеджменту природно-заповідного фонду, економічної теорії. Знання основних положень
економіки природокористування забезпечить студентам високий рівень підготовки.
Самостійну підготовку до практичних занять рекомендується спланувати так:
1. Ознайомитися з об’ємом матеріалу, який треба знати.
2. Користуючись підручниками та нормативними документами із списку рекомендованої
літератури, скласти конспект, в якому відобразити питання, що поставлені в орієнтирах. Вони
складені в тій послідовності, в якій треба вивчати тему, і включають питання, на які слід
звернути основну увагу.
Оцінка знань студентів проводиться за кредитно–модульною системою. Модулі залежно
від складності оцінюються певною кількістю умовних балів, з суми яких складається поточний
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рейтинг. Підсумковий рейтинг включає бали, одержані за модулі та екзамен. Знання студентів
оцінюються на основі балів підсумкового рейтингу.
Перелік тем практичних занять
Практичне заняття №1. Економіка природокористування, як наука та екологічна політика
держави.
Практичне заняття № 2. Загальна характеристика природних ресурсів та природничих
комплексів.
Практичне заняття № 3. Народногосподарська оцінка, її суть, значення та методи.
Практичне заняття № 4. Природні ресурси, їх економічна оцінка та раціональне
використання.
Практичне заняття № 5. Екологічна оцінка і нормування матеріального виробництва.
Практичне заняття № 6. Природоохоронні витрати виробництва та їх облік.
Практичне заняття № 7. Економічний механізм охорони навколишнього середовища та
раціонального використання природних ресурсів.
Практичне заняття № 8. Плата за природні ресурси та джерела їх утворення.
Практичне заняття №9. Народногосподарська і госпрозрахункова ефективність
використання відходів матеріального виробництва.
Практичне заняття №10. Методи і форми стимулювання раціонального
природокористування.
Питання, що виносяться на практичні заняття
Практичне заняття №1. Економіка природокористування, як наука та екологічна політика
держави.
1. Завдання, предмет і метод економіки природокористування.
2. Державна політика в галузі охорони природи.
3. Сутність природоохоронної діяльності.
4. Причини загострення екологічної ситуації.
Практичне заняття № 2. Загальна характеристика природних ресурсів та природничих
комплексів.
1. Визначення природних ресурсів. Їх класифікація.
2. Водні ресурси.
3. Атмосфера.
4. Біологічні ресурси. Рослинний і тваринний світ.
Практичне заняття № 3. Народногосподарська оцінка, її суть, значення та методи.
1. Економічна оцінка природних ресурсів, їх суть та функції.
2. Рентна і витратна концепції економічної оцінки природних ресурсів.
3. Абсолютна та порівняльна економічна ефективність природоохоронної діяльності.
Практичне заняття № 4. Природні ресурси, їх економічна оцінка та раціональне
використання.
1. Економічна оцінка використання земельних ресурсів.
2. Економічна оцінка водних ресурсів, їх відтворення та використання.
3. Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів.
4. Оцінка мінеральних ресурсів.
Практичне заняття № 5. Екологічна оцінка і нормування матеріального виробництва.
1.
Екологізація матеріального виробництва.
2.
Поняття про відходи виробництва, відходи споживання.
3.
Шляхи вирішення проблем забезпечення населення екологічно чистою продукцією.
4.
Економічні методи стимулювання виробництва екологічно чистої продукції.
Практичне заняття № 6. Природоохоронні витрати виробництва та їх облік.
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1.
2.
3.
4.

Структура капітальних вкладень на охорону НПС та раціональне використання ПР.
Капітальні вкладення на будівництво природоохоронних об’єктів.
Поточні витрати, їх склад і структура.
Облік природоохоронних витрат і його види.

Практичне заняття № 7. Економічний механізм охорони навколишнього середовища та
раціонального використання природних ресурсів.
1. Економічні методи регулювання охорони навколишнього середовища.
2. Соціально-економічна оцінка стану навколишнього природного середовища.
3. Основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів.
4. Принципи визначення плати за використання природних ресурсів.
Практичне заняття № 8. Плата за природні ресурси та джерела їх утворення.
1. Економічний зміст і значення плати за природні ресурси.
2. Платне природокористування в нових умовах господарювання
3. Плата за споживання води і забруднення водних ресурсів.
4. Плата за землю, лісові ресурси і корисні копалини.
Практичне заняття №9. Народногосподарська і госпрозрахункова ефективність
використання відходів матеріального виробництва.
1. Суть народногосподарської ефективності використання відходів матеріального
виробництва.
2. Методика визначення н/г ефективності використання відходів.
3. Госпрозрахункова ефективність використання відходів.
4. Основні напрямки підвищення ефективності природокористування і охорони НПС.
Практичне заняття №10.
Методи
і
форми
стимулювання раціонального
природокористування.
1. Економічні інтереси в системі природоохоронної діяльності. Суть та значення
економічного стимулювання.
2. Методи і форми економічного стимулювання раціонального природокористування.
3. Фінансові стимули раціонального використання ПР.
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