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Опис дисципліни
Економічна оцінка природних ресурсів – це наука, що відображує суспільно-виробничі, соціальноекономічні відносини у процесі раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів.
Предметом “Економічної оцінки природних ресурсів” – є розроблення і застосування методів оцінювання
природних ресурсів в процесі використання.
Зміст дисципліни направлений на формування наступних компетентностей:
- вміти проводити економічну оцінку окремих видів природних ресурсів;
- вміти розраховувати ефективність їх використання;
- розраховувати платежі використання природних ресурсів і оцінювати збитки;
- знати методики економічної оцінки ресурсів і збитків.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

1. Теоретичні основи економіки
природокористування.

Знати основні категорії,
принципи і концепції взаємин
людини і природи

Тести, питання

2/1

2. Поняття про природні ресурси

Знати і класифікувати окремі
види ресурсів за походженням
і використанням.

Тести, питання

4/2

3. Методичні підходи до економічної
оцінки природних факторів

Знати підходи до економічної
оцінки природних ресурсів,
оцінки змін стану середовища,
економічного збитку від
порушення середовища

Тести, питання

4/2

4. Методичні підходи
окремих видів ресурсів

Знати підходи, інструментарій
і методи оцінки окремих видів
ресурсів.

Задачі, питання

до

оцінки

1

4/2

5. Управління природними ресурсами

Знати методи та інструменти
екологічного керування
природними ресурсами

Тести, питання

2/1

6. Кадастр природних ресурсів.

Знати підходи до складання і
ведення кадастрів ПР

Задачі, питання

4/2

7. Економічний механізм
природокористування в Україні

Знати структуру і особливості
функціонування економічного
механізму
природокористування в
Україні

Задачі, питання

2/ 1

8. Сучасні проблеми
ресурсовикористання в Україні

Знати головні проблеми
ресурсокористування в країні

РКР

4/ 2

9. Напрямки раціонального
використання природних ресурсів

Вміти знаходити напрямки
ефективного і раціонального
використання природних
ресурсів.
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Політика оцінювання
2

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 – ректорська контрольна робота

40

Модуль 3 (КПІЗ) – розрахунки економічних збитків навколишньому
середовищу на рівні міста, села, громади

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

3

