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ПЛАН
проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 р.р.
з дисципліни «Економіка природокористування»

14 травня 2014 року 

8.00 – 20.00 год. Реєстрація та поселення учасників олімпіади  
(головний корпус ЛНАУ, І поверх).

16.00 – 20.00 Екскурсійна програма ( м. Львів)

15 травня 2014 року 

8.00 – 10.00 год.
реєстрація та поселення учасників олімпіади, 
сніданок (головний корпус ЛНАУ, І поверх; 
студентська столова ЛНАУ)

10.00 – 10.30 год. Відкриття олімпіади (Зал засідань вченої ради)

11.00 – 13.00 год.

І тур олімпіади (теоретичний) – економічний 
факультет, аудиторії 308, 304;
Екскурсія-знайомство з університетом  
для викладачів, 319 ауд.

13.00 – 14.00 год. обід (студентська столова ЛНАУ)

14.30 – 16.00 год. 

ІІ тур олімпіади (практичний) – економічний 
факультет, аудиторії 308, 304;
Круглий стіл для викладачів «Сучасні тенден ції 
та концепції раціонального природокористування»

17.00 – 21.00 год. Екскурсійна програма (м. Львів)

16 травня 2014 року 

9.00 – 10.00 год. Сніданок (студентська столова ЛНАУ)

10.00 – 11.00 год. Оголошення результатів олімпіади, робота 
апеляційної комісії (Зал засідань вченої ради)

11.00 – 12.00 год. Підведення підсумків олімпіади, нагородження 
переможців

з 12.00 год. Від’їзд учасників
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 р.р.
з дисципліни «Економіка природокористування»

ГОЛОВА:

Онисько С. М. к.е.н., професор, проректор  
з науково-педагогічної роботи ЛНАУ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

Янишин Я. С. в.о. професора, декан економічного 
факультету ЛНАУ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
СЕКРЕТАР:

Василенька Н. І. к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Лопушняк В. І. д.с.-г.н., доцент, проректор з наукової 
роботи ЛНАУ

Корчинський І. О. к.е.н., проректор з адміністративно-
соціальних питань ЛНАУ

Костирко І. Г. д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгал-
терського обліку і аудиту ЛНАУ

Черевко Г. В. д.е.н., проф., завідувач кафедри 
економіки підприємства ЛНАУ

Ковалів В. М.
к.е.н., доцент, завідувач кафедри менедж-
менту організацій ім. проф. Є. Храпливого 
ЛНАУ
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СКЛАД ЖУРІ
ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 р.р.
з дисципліни «Економіка природокористування»

ГОЛОВА:

Янишин Я. С. к.е.н., в.о. проф., декан економічного 
факультету ЛНАУ

СЕКРЕТАР:

Яців І. Б. д.е.н., доцент кафедри статистики  
та аналізу ЛНАУ

ЧЛЕНИ ЖУРІ:

Черевко Г. В. д.е.н., професор, завідувач кафедри 
економіки підприємства ЛНАУ

Щербата І. В. к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

Гавука І. С. к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

Василенька Н. І. к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

ПРЕДСТАВНИКИ ІНШИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ
ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 р.р.
з дисципліни «Економіка природокористування»

МАНДАТНА КОМІСІЯ
ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 р.р.
з дисципліни «Економіка природокористування»

ГОЛОВА:

Ступень М. Г д.е.н., проф., декан землевпорядного факультету

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ::

Сиротюк Г. В. к.е.н., заступник декана економічного 
факультету з наукової роботи

Стойко Н. Є. к.е.н., доцент кафедри землевпорядного 
проектування

Яців С. Ф. к.е.н., в.о. доцента кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

ГОЛОВА:

Романів О. В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту 
організацій ім. Є.Храпливого ЛНАУ

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ::

Східницька Г. В. к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів та 
кредиту, голова ради молодих вчених ЛНАУ

Іваницька Г. Б. к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства ЛНАУ

Булик О. Б. к.е.н., в.о. доцента кафедри міжнародної 
економіки та менеджменту ЗЕД ЛНАУ

Кухар І.
студенти економічного факультету ЛНАУ

Солімчук О.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  
ТА ОЦІНЮВАННЯ  ЗАВДАНЬ ТЕОРЕТИЧНОГО  

І ПРАКТИЧНОГО ТУРІВ ОЛІМПІАДИ

Теоретичний тур олімпіади включає 5 завдань теоретичного характеру. 
Кожне теоретичне завдання оцінюється за 5 критеріями: 
– повнота та логічність розкриття питання; 

– знання та використання понятійного апарату; 

– наявність висновків, узагальнення; 

– наявність власної точки зору, її обґрунтованість;

– розкриття та доповнення теоретичних положень прикладними аспектами.

Максимальна кількість балів за 1 завдання – 12 балів.
Практичний тур олімпіади включає одне комплексне розрахункове 

завдання, яке оцінюється 40 балами. 

Критерії оцінювання завдання практичного туру: 

– відповідність та дотримання методики розрахунку (понятійний апарат, 
формули, алгоритм розрахунку; 

– точність розрахунку та обґрунтованість висновків; 

– розкриття та доповнення розрахунків теоретичними положеннями; 

– інтерпретація отриманих результатів в контексті раціонального природо-
користування; 

– творчий підхід до розв’язання завдання (структурно-логічні схеми, таб лиці).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Перелік завдань Максимальна кількість балів, бал

Завдання теоретичного туру:
                              1

12

2 12

3 12

4 12

5 12

Сумарна кількість балів  
за теоретичний тур

60

Завдання практичного туру 40

ВСЬОГО 100
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НАПРЯМИ ЗАВДАНЬ НА ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
ОЛІМПІАДИ

1. Формування та наукові основи економіки природокористуавння: 
зміст, завдання та методологія дисципліни;

2. Суть природних ресурсів та еколого-економічні проблеми їх 
використання;

3. Економічна діяльність та навколишнє природне середовище: 
взаємозв’язки і проблеми взаємодії;

4. Еколого-економічні проблеми забруднення навколишнього природ-
ного середовища та використання відходів;

5. Економічний механізм раціонального природокористування та його 
інституційне забезпечення;

6. Економічна оцінка природних ресурсів;

7. Економічна ефективність раціонального природокористування;

8. Основні напрями раціонального використання та охорони природних 
ресурсів;

9. Соціально-економічні аспекти функціонування людини в природному 
середовищі;

10. Економічна складова сучасних тенденцій екологіації сфери природо-
користування;

11. Міжнародне законодавство та співпраця у сфері економіки природо-
користування.

НАПРЯМИ ПРАКТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Економічна оцінка природних ресурсів;

2. Визначення еколого-економічних збитків від забруднення довкілля,  
 їх оцінка та аналіз;

3. Розрахунок розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин  
 у навколишнє природне середовище;

4. Визначення цін на продукцію із врахуванням екологічного чинника;

5. Економічна ефективність природоохоронних заходів та капіталов  
 кладень на їх здійснення.
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