
Перелік тем кваліфікаційних робіт  
за ОС „Магістр” ОП Екологія. 

 
1. Перспективи використання зелених насаджень м. Львова, як чинників 

екологізації урбаністичного середовища. 
2. Динаміка лісокористування в господарствах Івано-Франківської області 

за умов рекреаційного навантаження. 
3. Стратегічні напрями природоохоронної діяльності у Львівській області. 
4. Підвищення функціональної ролі деревних насаджень в урбогенному 

середовищі міста Львова. 
5. Оцінка екологічного стану рекреаційних територій НПП «Сколівські 

Бескиди» та шляхи його удосконалення. 
6. Формування еколого-збалансованої стратегії розвитку урбанізованих 

територій 
7. Оцінка біопродукційного потенціалу екосистем рибоводних ставків 

рибгоспу «Рудники» та шляхи його покращення. 
8. Основні напрями підвищення природно-ресурсного потенціалу лісів 

Львівщини. 
9. Економіко-екологічні перспективи створення транскордонного 

біосферного резервату «Західне Полісся». 
10. Екологічно збалансоване використання земель регіону як інструмент 

національної екологічної політики. 
11. Організаційно-управлінська модель вдосконалення системи 

екологічного підприємництва у забезпеченні сталого економічного зростання. 
12. Сучасні проблеми у виникненні екологічних ризиків при забрудненні 

навколишнього середовища. 
13. Стан та перспективи використання рекреаційних ресурсів у 

національному НПП «Сколівські Бескиди». 
14. Удосконалення інструментів еколого орієнтованого управління 

землекористування 
15. Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та 

забезпечення екологічної безпеки. 
16. Удосконалення системи управління водними екосистемами України. 
17. Еколого-економічний розвиток інновацій в напрямку виробництва 

біопалива. 
18. Екологічні та економічні перспективи використання ГМО у практиці 

світового сільського господарства. 
19. Стратегічне управління екологічною безпекою та раціональним 

природокористуванням в АПК. 
20. Удосконалення еколого-економічного механізму використання 

земельних ресурсів у Волинській області. 
21. Забезпечення екологічного розвитку регіону за рахунок інвестицій в 

інновації та екологізації виробництв (на прикладі Житомирської області). 
22. Перспективи та шляхи сприяння розвитку агротуризму у Львівській 

області. 



23. Основні напрямки розвитку органічного землеробства в контексті 
стратегії сталого розвитку сільського господарства України. 

24. Екологічна безпека рекреаційних територій на прикладі НПП 
„Гуцульщина”. 

25. Проблеми ксерофілізації лісових екосистем Львівської області. 
26. Передумови лісової рекультивації екосистеми порушених земель 

Львівщини. 
27. Еколого-економічна оцінка малої гідроенергетики річок басейну 

Дністра. 
28. Моніторинг стану водних об´єктів Тернопільської області та шляхи їх 

покращення. 
29. Еколого-орієнтований підхід до використання земельних ресурсів 

Львівської області. 
30. Дослідження основних проблем об´єктів природно-заповідного фонду в 

межах території Чернівецької області та шляхи їх розв´язання. 
31. Екологічні особливості збалансованого використання водних ресурсів в 

умовах Львівщини. 
32. Гідроекологічний моніторинг та стан безпеки басейну р. Дністер. 
33. Рекреаційні ресурси Стрийського району: територіальна диференціація, 

оцінка та напрями використання. 
 
 
 


