
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 1; 

2. Назва: Економіка водних ресурсів; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Скаковська С.С.,  ст. викл. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- застосовувати фінансові механізми охорони водних ресурсів; 

- проводити економічну оцінку водних ресурсів; 

- розраховувати збитки від забруднення водних об’єктів; 

- розраховувати тариф на воду.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінансово-

економічна діяльність суб’єктів господарювання», «Екологічна політика сталого 

розвитку». 

12. Зміст курсу: 
1. Теоретичні положення водокористування. 

2. Методологічні аспекти водокористування. 

3. Водокористування за видами економічної діяльності. 

4. Правове регулювання водокористування.  

5. Облік і планування водокористування. 

6. Визначення економічної ефективності водоохоронних заходів. 

7. Екологічні імперативи водокористування. 

8. Фінансовий механізм водокористування. 

9. Економічна оцінка водокористування. 

10. Визначення економічного збитку у водокористуванні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Економіко - правове регулювання природокористування/ М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, 

Ю.П.Кулаковський. - Київ: Кондор, 2004. 524с. 

2. Дорогунцов СІ. Оптимізація природокористування. В 5-ти т. Т.1. -Київ: Кондор, 2004. 

-291с. 

3. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. Суми: ВТД „Університетська книга", 

2002. - 346 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 
1. Code name: PP 1; 

2. Title: Economics of water resources; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: ІІ (master’s); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2 (5); 

6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Skakovska S.S. 

Ph.D., Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- apply financial mechanisms of water resources protection; 

- conduct an economic assessment of water resources; 

- calculate losses from pollution of water objects; 

- calculate the count for water. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Financial and economic 

activity of economic entities", "Ecological policy of sustainable development". 

12. Course content: 
1. Theoretical provisions of water use. 

2. Methodological aspects of water use. 

3. Water use by types of economic activity. 

4. Legal regulation of water use. 

5. Accounting and planning of water use. 

6. Determination of economic efficiency of water protection measures. 

7. Environmental imperatives of water use. 

8. Financial mechanism of water use. 

9. Economic appraisal of water use. 

10. Determination of economic loss in water use. 

13. Recommended educational editions: 
1. Economic and legal regulation of nature management / M.A. Khvesik, L. M. Gorbach, Y.P. 

Kulakovsky. - Kyiv: Condor, 2004. 524p. 

2. Doroguntsov SI. Optimization of nature use. In 5 t. T.1. -Kyiv: Condor, 2004 -291p. 

3. Melnyk L.G. Ecological Economics: Textbook. Sumy: VTD "University Book", 2002. - 346p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours of lectures, 26 hours of practical lessons, 98 hours of independent work. Together - 150 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of 

case-methods, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, performance of independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


