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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 

НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДКРИТО НОВУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010017 «ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ»  
 

 Сучасні тенденції реформування економіки України 
направлені на раціональне використання всіх наявних 
ресурсів та формування екологічної безпеки на рівні 
суб’єктів господарювання і держави. Ефективне управління 
економіко-екологічними  процесами потребує зовсім нових 
підходів і методів формування економіко-екологічної безпеки 
та раціонального природовикористання і це залишається 
головним завданням людства на сучасне і майбутнє.  

Перед суспільством стоїть завдання забезпечення 
економіко-екологічних пріоритетів: захист якості наявних; 
інтегроване планування і використання земельних ресурсів; 
обережне поводження з вразливими екосистемами; 
гармонійний розвиток регіонів; обережне поводження з 
подразниками екосистем; підтримка гармонійного 
сільськогосподарського розвитку; збереження біологічного 
розмаїття; екологічно безпечне управління біотехнологіями; 
захист атмосфери; екологічно безпечне поводження з твердими 

відходами, з токсичними хімікатами; впровадження науково-технічних інновацій та опанування 
інноваційного шляху розвитку як головного чинника сталого економічного розвитку; активна аграрна 
політика; зміцнення екологічних передумов для глибокої перебудови соціальної сфери; утвердження 
механізмів забезпечення надійних гарантій не лише остаточної стабілізації економіки, але й створення 
необхідних передумов її прискореного зростання. 

Соціальна складова економіки природних ресурсів відображає величину і ступінь задоволення 
потреб населення з урахуванням якості і витрат природних ресурсів та їх використання і тощо.  

Серед соціальних пріоритетів  потрібно виділити:  
– збереження і зростання інтелектуального потенціалу нації, всебічний розвиток освіти; 
– перебудова соціальної сфери з метою запобігання збідненню населення шляхом реформування 

системи оплати праці, зменшення безробіття, удосконалення механізмів надання державної соціальної 
допомоги, запровадження системи загальнообов‘язкового державного страхування; 

в екологічній сфері: 
– всебічний розвиток екологічної освіти; 
– гарантування екологічної безпеки ядерних об‘єктів і радіаційного захисту населення та 

довкілля, мінімізація негативного впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
– удосконалення екологічного законодавства; 
– поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну Дніпра, та якості питної води; 
– стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-

Придніпровського регіону; 
– будівництво нових та реконструкція чинних потужностей очисних каналізаційних споруд; 
– запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану; 
– формування збалансованої системи природовикористання та екологізація технологій у 

промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві та транспорті; 
– збереження біологічного та ландшафтного розмаїття, розвиток природо-заповідної справи.   
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Українські вчені навіть пропонують замінити використання 
категорії “індикатори сталого розвитку” на більш суттєву “індикатори 
гармонійного розвитку”, у якій переважали б екологічні пріоритети 
вирішення економічних проблем суспільства. 

Розвиток ринкових відносин в Україні, поглиблення 
ініційованих прогресивних реформ, раціональне управління 
природоохоронними й ресурсозберігаючими сторонами діяльності 
підприємств в нашому регіоні не можливі без підготовки принципово 
нової формації висококваліфікованих кадрів. Вони повинні володіти 
методами обґрунтування і розробки державних цільових програм, 
стратегій екологічного та соціально-економічного розвитку 
національної економіки, економічно та екологічно збалансованого 
розвитку регіону та могли б приймати високопрофесійні рішення у 
сфері стратегічного планування та управління економікою. За цими 
обставинами магістри за фахом 8.18010017 «Економіка довкілля і 
природних ресурсів», які покликані використовувати новітні досягнення у економічних, екологічних 
науках та сучасні інформаційні технології для підвищення ефективності роботи вітчизняних 
підприємств, дуже затребувані у сучасному суспільстві. 

Кафедра міжнародної економіки і економічної теорії започаткувала підготовку магістрів з 
напрямку «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010017 «Економіка довкілля і природних 
ресурсів» з присвоєнням кваліфікації «Фахівець з економічного моделювання екологічних систем». 

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з фаху "Економіка довкілля і природних 
ресурсів може виконувати роботу щодо: 

- моделювання сталого розвитку виробничо-фінансової діяльності підприємства з урахуванням 
екологічного фактору; 

-  застосовувати інструменти ефективного управління підприємством та його підрозділами з 
урахуванням екологічного фактору; 

- управління та планування сталого розвитку екологічно спрямованої підприємницької 
діяльності; 

-  розробка та впровадження еколого-економічних інновацій; 
-  оцінка організаційно-технічного рівня природоохоронної діяльності та екологічної 

ефективність діяльності підприємств; 
- проведення внутрішнього еколого-економічного контролінгу; 
- запровадження еколого-економічного аудиту діяльності підприємств. 
Фахівці з цього напряму можуть виконувати професійні функції за одним або кількома з видів 

економічної діяльності: 
- у сфері управління природоохоронною діяльністю в органах державного та муніципального 

управління різного рівня;  
- на підприємствах і в організаціях, які використовують у своїй діяльності природні ресурси; у 

громадських об'єднаннях, що займаються охороною довкілля;  
- навчальних закладах усіх рівнів акредитації, де читаються природоохоронні дисципліни та 

науково-дослідних організаціях, тематикою досліджень яких є природоохоронна діяльність. 
Згідно із навчальним планом вивчаються такі фахові дисципліни: економіка довкілля і 

природокористування, менеджмент природних ресурсів, моніторинг еколого-економічних систем, 
економіка землекористування, економіка енергетики, моделювання та програмування системних 
характеристик в екологічній сфері, еколого-економічний аналіз діяльності підприємства, екологічне 
підприємництво. 

До магістратури за цим напрямом економічної підготовки фахівців приймаються бакалаври та 

спеціалісти, які отримали кваліфікацію за економічними, екологічними, природничими та технічними 

спеціальностями як у нашому університеті, так і в інших навчальних закладах України. 
Декан економічного факультету, 

завідувач кафедри фінансів та кредиту ЗНУ, 

д.е.н., професор  
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