
Раціональне природокористування 
 

 

Спеціальність: 101 Екологія  

Код дисципліни: ОК 3.15 

 

Кафедра: екології  

Лектор: доц., к.б.н. Прокопенко Наталія Вікторівна 

Контактний тел.: 707-37-41 

E-mail: ecologyknady@gmail.com  

 

Семестр: 8 семестр  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 6,0 кредити ЄКТС (180 годин), в тому числі лекції – 32 год., 

практичні заняття – 32 год., самостійна робота студента – 116 год. 

 

Результати навчання:  
• Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами, 

• 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, 

• Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду, 

• Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  
пререквізити: 

• Організація та управління в природоохоронній діяльності, 

• Нормування антропогенного навантаження та інженерне забезпечення 

моніторингу довкілля, 

• Виробнича практика; 

Кореквізити: 

 

Короткий зміст навчальної програми:  

Поняття природокористування. Основні принципи природокористування. 

Поняття «природні ресурси». Класифікація ресурсів. Розподіл природних 

ресурсів на території України. Поняття ресурсного потенціалу території. 

Природні ресурси як економічна категорія. Основні принципи економічної 

оцінки природних ресурсів. Економічні методи управління раціональним 



природокористуванням та їхні види. Правове регулювання процесу 

використання природних ресурсів. 

 

Рекомендована література:  
1. Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. 

ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: 

ХНУМГ, 2014. – 280 с. 

2. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування. – Львів: Новий 

Світ-2000, 2004. – 248 с. 

3. Голіков А. П., Дейнека О. Г. Регіональна економіка та 

природокористування/за ред. Голікова А. П. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 352 с. 

4. Паламарчук В. О., Коренюк П. І. Економіка природокористування. – 

Запоріжжя: Дике Поле, 2003. – 408с. 
 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  
Методи і критерії оцінювання: 

• письмове виконання та усний захист практичних робіт (40 %); 

• підсумковий контроль (екзамен): письмова форма (60 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю (екзамену) допускаються здобувачі, які 

успішно виконали та захистили практичні роботи. 
 


