
ЩО Я МАЮ ЗНАТИ ПРО ЕКОНОМІКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

У наш час проблеми раціонального природокористування і охорони 

навколишнього середовища є чи не найактуальнішими.  

1. Погіршення стану природно-ресурсного потенціалу матеріального 

виробництва спричинює зниження продуктивності природного капіталу та 

ефективності АПК.. Особливо звужуються конкурентні можливості виробництва та 

отримання стабільного доходу у сільському господарстві. Відповідно, сучасний 

економічний розвиток аграрного сектору потребує вирішення питань раціонального 

використання природних ресурсів та їхнього відновлення за допомогою ефективного 

менеджменту. 

Перспективи подальших досліджень ринково орієнтованої економіки 

природокористування  переконують у тому, що в світі не існує жодного економічного 

питання, явища та процесу, які б не були пов’язані з екологічним фактором.  

2. Економіка природокористування покликана забезпечити зниження 

екологічної напруженості і дотримуватись принципу, що будь-яка діяльність може 

бути виправдана тільки тоді, коли вона виправдана екологічно.  

3. Економіка природокористування вивчає питання економічної оцінки 

природних ресурсів, негативний вплив забруднення природного середовища, процеси 

та явища суспільного життя, викликані нестачею природних ресурсів, величезним 

зростанням виробництва й забрудненням усіх сфер Землі. Як і в інших науках, базою 

економіки природокористування є знання основних екологічних законів, законів 

розвитку природи й суспільства. 

Нові економічні, соціальні й екологічні пріоритети, що спираються на 

збалансовані структури виробництва й споживання, нові технології та форми 

інвестицій зумовлюють необхідність поглибленого вивчення дисципліни «Економіка 

природокористування». 

 



РОЛЬ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РОБОТІ 

ЕКОНОМІСТІВ 

 

Сьогодні, роблячи перші кроки у розв'язанні еколого-економічних проблем, ми 

тільки починаємо спиратись на наукові засади. Кроки ці ще досить непевні, бракує 

досвіду роботи на відповідному рівні. Гальмує цей процес загальна екологічна 

необізнаність, низький рівень екологічної свідомості суспільства та недостатня 

організаційно-методична підтримка системи підготовки професійних кадрів. Тому 

метою вивчення дисципліни є узгодження наявних тенденцій у сфері 

природокористування та сприяння поглибленню теоретичних знань з метою 

посилення еколого-економічного суспільного світогляду. 

Вивчення курсу економіки природокористування для студентів напряму 

підготовки «Економіка» обумовлюється необхідністю підготовки фахівців, які 

спроможні вирішувати комплексні еколого-економічні проблеми на всіх рівнях 

управління, здатні мислити глобальними категоріями і приймати рішення, які дають 

змогу створити умови для гармонійного поєднання інтересів людини у сфері 

матеріального виробництва та охорони довкілля, тобто інтегрувати аспекти охорони 

довкілля в усі сфери її діяльності. 

Забезпечити збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, 

збереження сприятливого стану навколишнього середовища і природно-ресурсного 

потенціалу з метою задоволення життєвих потреб нинішнього і майбутніх поколінь – 

головне завдання сучасної екологічної політики української держави, а отже, і 

кваліфікованого економіста. Тому,  економіка природокористування займає важливе 

місце у системі дисциплін, якими повинні оволодіти майбутні економісти. 

 



ЗВ’ЯЗОК З КОНЦЕПЦІЄЮ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності 

Національного аграрного університету з метою задоволення потреб агропромислової, 

природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність 

адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких 

університетів Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 

Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. 

Вважаємо, що для розуміння концепції розвитку університету студентам 

необхідно вивчення дисципліни «Економіка природокористування». 

 

АДАПТАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 

Питання раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища перебувають в центрі уваги світової спільноти. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України з року в 

рік посилює свої лідерські позиції в сфері міжнародної діяльності: бере активну 

участь у виконанні міжнародних програм у сфері вищої освіти, допомагає іноземним 

державам в підготовці їх національних кадрів у аграрній сфері.  

Таким чином, вивчення дисципліни «Економіка природокористування» буде 

сприяти адаптації української освіти до міжнародних систем навчання.  

 

Дана дисципліна являється достатньо актуальною на сьогодні та ідеальна для 

тих економістів, кого цікавить майбутнє навколишнього середовища та тих, хто 

керується бажанням покращувати світ.  

 


