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1.3.6 
Економіка 

природокорис-

тування 

Робоча програма з навчальної дис-

ципліни  «Економіка природокори-

стування» для студентів за напря-

мом підготовки 6.040106  – Екологія,  

охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористуван-

ня, спеціальністю 7.04010601 – Еко-

логія та охорона навколишнього се-

редовища / Укл. С.О. Федулова. – 

Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2016. –  

20 с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2016, 20 с 

3,ЕВ 

Методичні рекомендації для самос-

тійної роботи з дисципліни „Еконо-

міка природокористування” для 

студентів денної і заочно-

дистанційної форм навчання напря-

му галузі знань 10 – «Природничі 

науки», спеціальності 101 – «Еколо-

гія» / Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: 

ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 42 с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2017, 42 с 

90,ЕВ 

Методичні рекомендації до вико-

нання практичних та семінарських 

занять з дисципліни „ЕКОНОМІКА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ” для 

студентів денної і заочно-

дистанційної форм навчання галузі 

знань 10 – «Природничі науки», 

спеціальності 101 – «Екологія» / 

Укл. С.О. Федулова. – Дніпро: 

ДВНЗ «УДХТУ», 2017. – 18 с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2017, 18 с 

90,ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

організаційно – економічної части-

ни дипломного проекту для студен-

тів денної і заочно-дистанційної 

форм навчання спеціальності 

7.040106 – «Екологія, охорона на-

вколишнього середовища та збалан-

соване природокористування» / С. 

О. Федулова. – Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2014. –  36с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2014, 36 с 

90,ЕВ 



Конспект лекцій з дисципліни 

„Економіка природокористування” 

для студентів денної і заочно-

дистанційної форми навчання за 

спеціальністю 6.040106 – «Екологія, 

охорона навколишнього середови-

ща та збалансоване природокорис-

тування». Частина 1 / Укл. С.О. Фе-

дулова. – Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2015. –  78 с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 78 с 

90,ЕВ 

Конспект лекцій з дисципліни 

„Економіка природокористування” 

для студентів денної і заочно-

дистанційної форми навчання за 

спеціальністю 6.040106 – «Екологія, 

охорона навколишнього середови-

ща та збалансоване природокори-

стування». Частина 2 / Укл. С.О. 

Федулова. – Дніпропетровськ: 

УДХТУ, 2015. – 64 с. 

ДВНЗ 

«УДХТУ», 

2015, 64 с 

90,ЕВ 

 

Завідувач кафедрою економіки промисловості  

та організації виробництва, д.е.н., проф.                                                               Л.Д. Гармідер 


