
ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI 

08.00.06 - економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

 

 

I. Формула спеціальності: 

  

Наукова спеціальність, змістом дослідження якої складають теоретичні, 

методологічні, методичні та прикладні проблеми раціонального використання,      

охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу і навколишнього 

природного середовища, забезпечення екологічної безпеки соціально-

економічного розвитку і життєдіяльності людини. 

  

II. Напрями досліджень: 

  

1. Природні ресурси й навколишнє природне середовище, екологічна 

безпека як об'єкти економічних досліджень; проблеми економічної оцінки 

природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного   

середовища: методологія, методика, інструментарій. 

2. Теорія та методологія економічних відносин у сфері 

природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки. 

3. Земля як територіальна основа, ресурс господарської діяльності та 

життєдіяльності людини; економічні проблеми землекористування: оцінка 

земельних ресурсів, ринок земельних ресурсів, платежі за користування 

земельними ресурсами. 

4. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони водних  

ресурсів: плата за водокористування, економічна оцінка збитку за забруднення 

водних об'єктів, економічне обґрунтування заходів у галузі водокористування та 

водоспоживання. 

5. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони лісових  

ресурсів: економічна оцінка лісових ресурсів; оцінка збитків за забруднення   

лісових об'єктів; плата за лісокористування; економічне обґрунтування заходів у 

галузі лісокористування. 

6. Економіка охорони якості атмосфери як середовища проживання 

людини, флори та фауни. 

 7. Економічні проблеми раціонального використання, охорони й 

резервування ресурсів флори і фауни, рекреаційно-туристичних ресурсів і  

територій, що особливо охороняються, економіка заповідної справи. 

8. Економічні проблеми надрокористування, освоєння корисних копалин, 

мінеральної сировини, енергетичних ресурсів, нерудних матеріалів тощо. 

9. Економічні проблеми морського природокористування, охорони 

морського середовища, відтворення і раціонального використання природно-



ресурсного потенціалу морів та океанів, економічні аспекти екологічної безпеки 

морегосподарської діяльності. 

10. Економічні проблеми використання вторинних ресурсів і відходів як 

елемента ресурсозберігаючої та природоохоронної політики. 

11. Проблеми управління у сфері природокористування, охорони 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

12. Економічні аспекти екологічно сталого розвитку; економічні проблеми  

макроекономічного та регіонального рівнів природокористування, охорони 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки; міжнародні 

економічні проблеми природокористування. 

  

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні 

науки. 

  

  


