ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
Передбачуваний лектор (викладач) - Бунякова Ю.Я., к.геогр.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 1
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 4
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- принципів рекреаційно-туристичного природокористування;
- концепції сталого розвитку рекреаційно-туристичної галузі;
- методів оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу території та
економіко-екологічної ефективності його використання;
Уміння:
- аналізувати економічні і екологічні чинники розвитку рекреаційнотуристичного бізнесу;
- розрахувати рекреаційно-туристичний потенціал території;
- оцінити ефективність використання курортно-рекреаційного потенціалу.
Навички:
- проведення оцінки інвестиційної привабливості рекреаційнотуристичного потенціалу території;
- здійснення оцінки рекреаційного навантаження та рекреаційної
місткості території.
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Передбачуваний лектор (викладач) - Бунякова Ю.Я., к.геогр.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 1
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 4
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- концепції виникнення екологічних проблем та засобів їх вирішення на
глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях
господарювання;
- причин та наслідків антропогенної трансформації навколишнього
середовища
Уміння:
- аналізувати вплив соціально-економічних умов на специфіку
взаємовідносин в системі «суспільство-навколишнє середовище».
Навички:
- розробки рекомендацій щодо скорочення негативного впливу на
об’єкти навколишнього середовища;
- використання методичних підходів до розрахунку економічних збитків
від забруднення довкілля.

ЕКОНОМІКА «ЗЕЛЕНОГО» БІЗНЕСУ
Передбачуваний лектор (викладач) - Дем’яненко С.Г., к.екон.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- сутності «зеленої» економіки;
- основних тенденцій, проблем та перспектив використання
інструментів «зеленої» економіки;
- особливостей ринку «зелених» товарів та послуг.
Уміння:
- охарактеризувати основні сегменти «зеленої» економіки;
- оцінити ефективність ведення «зеленого» бізнесу
Навички:
- розробки конкурентних пропозицій щодо виробництва (просування)
екологічно чистих продуктів
ЕКОНОМІКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
Передбачуваний лектор (викладач) - Дем’яненко С.Г., к.екон.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- принципів,
факторів,
напрямів
та
мотиваційних
засад
ресурсозбереження в умовах сучасного виробництва;
- методики оцінки економічної ефективності ресурсозберігаючих
заходів з урахуванням соціальних та економічних факторів;
- принципів та еколого-економічного інструментарію управління
ресурсозбереженням.
Уміння:
- аналізувати ступінь раціональності використання ресурсів на
підприємстві та обирати оптимальні варіанти здійснення
ресурсозберігаючих заходів з попередньою оцінкою їх соціо-екологоекономічної ефективності;
- формувати систему мотивації впровадження ресурсозберігаючих
заходів на підприємстві;
- визначати напрями ресурсозбереження та шляхи їх реалізації на
різних рівнях господарювання.
Навички:
- оцінювання ефективності ресурсозберігаючих заходів, спрямованих
на забезпечення сталого розвитку підприємств, організацій.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Передбачуваний лектор (викладач) - Швидченко І.Г., к.юрид.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- сутності правового механізму регулювання екологічних відносин та
особливостей еколого-правової норми;
- засад правового механізму нормування якості навколишнього
природного середовища;
- поняття та змісту права власності на природні ресурси та екологічних
вимог щодо їх використання;
- поняття
екологічного
правопорушення
та
екологічної
відповідальності.
Уміння:
- відрізняти екологічні правові відносини від інших відносин, що
виникають у суспільному житті.
Навички:
- використання чинного екологічного законодавства для розширення
свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань,
що виникають у практичній діяльності.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
Передбачуваний лектор (викладач) - Швидченко І.Г., к.юрид.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- сутності та теоретичних засад планування екологічної політики, її
еволюції та інструментарію;
- особливостей реалізації екологічної політики в Україні та окремих
регіонах.
Уміння:
- здійснювати економічну та екологічну оцінку ситуації з метою
прийняття екологічних рішень;
- застосовувати екологічні та політичні інструменти реалізації завдань
екологічної політики.
Навички:
- пошуку достовірної інформації про стан навколишнього середовища
та факторах формування екологічної політики на регіональному рівні.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ
Передбачуваний лектор (викладач) - Дем’яненко С.Г., к.екон.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- теоретичних положень, методологічної та нормативно-правової основи
екологічного менеджменту;
- принципів, форм та методів екологічного менеджменту;
- типів, характерних рис, сфер дії, цілей, функцій та послідовності
проведення екоаудиту;
- вимог до підприємства як учасника системи екоменеджменту.
Уміння:
- розробляти
структуру
системи
екологічного
менеджменту
підприємства (організації) з визначенням функціональної підзвітності
та відповідальності за виконання екологічних задач;
- визначати екологічні аспекти діяльності підприємства (організації),
встановлювати пріоритети та розробляти програми екологічних дій.
Навички:
- проведення процедури екологічного аудиту у різних сферах діяльності
суб’єктів господарювання.
ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Передбачуваний лектор (викладач) - Дем’яненко С.Г., к.екон.н., доцент
Семестр(рік) навчання - 3
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС - 2
Кількість годин на тиждень – 2 год. (лекції), 1 год. (практичні заняття)
Мова навчання - українська
Знання:
- методології системно-екологічного підходу;
- принципів та засад обґрунтування прийняття екологічно
аргументованих управлінських рішень.
Уміння:
- оцінювання вплив господарської діяльності на довкілля;
- діагностувати
екологічні
проблеми
та
розробляти
типові
природоохоронні заходи.
Навички:
- визначення ступеня антропогенного навантаження на території;
- користування кадастрами природних ресурсів.

