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„ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

- кваліфікація – доктор філософії 

- спеціальність -076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Характеристика дисципліни 

 

Навчальна дисципліна „ Еколого-економічна ефективність підприємницької 

діяльності ” входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки вільного вибору 

аспіранта. 

Мета вивчення дисципліни – формування екологічного світосприйняття,  засвоєння 

теоретичних знань та набуття практичних навичок у галузі економічного регулювання 

процесів використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен  

знати: 
-  перспективні напрями розвитку суспільного виробництва з урахуванням якості 

навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів; 

- розуміти зв'язок якості навколишнього середовища і темпів розвитку економіки 

країни, економічні наслідки антропогенної дії; 

- основи організаційно-економічного механізму впровадження системи екологічного 

менеджменту; 

- володіти методикою еколого-економічного обґрунтування інвестицій в охорону 

навколишнього середовища;  

- сутність економічних методів стимулювання зменшення матеріало- , енерго- та 

еколого-місткості виробництв. 

вміти: 

- оцінювати економічні наслідки забруднення навколишнього середовища та їх вплив 

на техніко-економічні показники суб’єктів підприємницької діяльності; 

- визначати соціально-економічну ефективність екологічних витрат; 

- розраховувати плату за викиди та скиди забруднюючих речовин та за розміщення 

твердих відходів;  

- використовувати елементи фінансово-кредитного механізму охорони навколишнього 

середовища для обґрунтування еколого-економічної доцільності природоохоронних 

інвестицій.   

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки оцінок за результатами 

екзамену. 

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти екзаменаційних тестових 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст дисципліни 

 

Лекційний  курс – 24 год 

 

№ 

тем 

Назва розділу/теми та її зміст Трива- 

лість 

(год) 

1 Предмет, методи та об'єкт вивчення дисципліни "Економіка 

природокористування. Основні поняття та категорії. 

Завдання, предмет, об'єкт і метод економіки природокористування, 

її місце в системі економічних наук і наук про охорону довкілля. 

Історія розвитку економіки природокористування. Місце економіки 

природокористування в системі наук. 

Вчення В.І. Вернадського як наукова основа охорони 

навколишнього середовища. Поняття екології, навколишнього 

природного середовища, біосфери і ноосфери, природних ресурсів, 

якості довкілля. 

Функції охорони навколишнього природного середовища. 

Відтворювальна функція. Еколого-економічна функція. Просторова 

функція. Класифікація методів дослідження і показники.  Загально-

науковий підхід до вирішення проблем взаємодії природи і 

суспільства. Функції і завдання еколого-економічних досліджень. 

 

2 

2 Еколого-економічна ситуація в Україні і світі . 

Стан навколишнього середовища і природоохоронна діяльність. 

Екологічні проблеми світового масштабу: причини, стан і шляхи 

вирішення. Причини загострення екологічних проблем в Україні. 

Особливості екологічної ситуації в Україні у порівнянні зі світовим 

рівнем антропогенного навантаження на довкілля. 

Соціально-економічні, політичні та моральні передумови 

екологічної кризи. Взаємозв'язок екологічної кризи з іншими 

глобальними світовими проблемами. Сутність, причини та наслідки 

реалізації екстенсивної концепції світового розвитку. 

Характеристика екологічної ситуації в різних  регіонах України: 

причини і особливості. Екстенсивний тип розвитку економіки. 

Техногенний тип економічного розвитку.  Вплив основних галузей 

народного господарства на сучасний екологічний стан України.  

Еколого-економічні проблеми розвитку промисловості в Україні.  

Проблеми накопичення промислових відходів. Екологічний рівень 

технології виробництва. Матеріально-технічна база галузі охорони 

навколишнього середовища.  

2 

3 Природні ресурси як складова продуктивних сил суспільства, їх 

охорона та раціональне використання.  

Природні ресурси у системі економічних відносин. Економічна 

сутність понять «природний фактор», «природні ресурси» та «природні 

умови». Інтегральний природний ресурс. Класифікація природних 

ресурсів. Роль і значення природних ресурсів у соціально-

економічному розвитку систем. 

Основні принципи природокористування. Загальне і спеціальне 

природокористування. Правове регулювання раціонального 

4 



ресурсокористування. Природний та ресурсний потенціал.  

Земля як територіальна основа розвитку суспільства та як ресурс. 

Особливості використання земельних ресурсів (наприклад, орних 

земель). Їх охорона і соціально-економічні проблеми, які при цьому 

виникають.  

Водні ресурси України: характеристика, значення для природи і 

суспільства. Використання водних ресурсів: промислове, побутове, 

транспортне, гідроенергетичне та інше.  

Надра України та їх раціональне використання. Раціональне 

використання геологічного середовища. Мінерально-сировинні та 

паливно-енергетичні ресурси: характеристика, сучасний стан, 

значення, проблеми, які виникають у процесі їх використання. 

Сутність, функції, задачі економічної оцінки природних ресурсів. 

Методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів: 

затратний підхід, рентний підхід, результатна концепція економічної 

оцінки природних ресурсів. Експлуатаційна та середовище-захисна 

оцінка природних ресурсів. 

4 Економічні методи регулювання охорони навколишнього 

середовища.  

Економічні методи регулювання охорони навколишнього 

середовища. Поняття про платне природокористування. Види і функції 

платежів за природокористування. Плата за забруднення 

навколишнього середовища. Методика розрахунку плати за 

забруднення атмосферного повітря: позитивні та негативні аспекти. 

Принципи визначення розмірів плати за використання природних 

ресурсів. Місце і роль платежів за використання природних ресурсів у 

податковій системі. 

Основні складові плати за природні ресурси: плата за право 

користування природними ресурсами. Плата за відтворення і охорону 

природних ресурсів. Витрати на відновлення природних ресурсів. 

Основні напрями вдосконалення системи платежів за використання 

природних ресурсів. 

Методи стимулювання природоохоронної діяльності: сутність, 

види. Екологічне страхування: види, форми, проблеми розвитку. 

4 

5 Теорія економічних збитків від антропогенного впливу на 

навколишнє середовище.  

Забруднення довкілля: сутність, різновиди. Антропогенне 

забруднення: сутність, причини, наслідки. Загальна класифікація 

порушень навколишнього природного середовища. Основні причини і 

джерела порушеннь. Вплив техногенного забруднення атмосферного 

повітря на різні сфери життя і діяльності суспільства, виробничі 

процеси, матеріальні складові системи суспільного виробництва.  

Сутність економічних збитків від забруднення довкілля, механізм їх 

формування. Рівні оцінки економічних збитків, фактори впливу, 

сприйняття, стану. Класифікація економічних збитків. Складові та 

етапи розрахунку збитку. Питомий економічний збиток. 

Основні підходи до економічної оцінки збитку. Метод прямого 

рахунку (метод контрольних районів). Аналітичний метод оцінки 

економічних збитків. Емпіричні методики оцінки економічних збитків 

від забруднення навколишнього середовища.  

4 



Основні статистичні показники, що використовуються як вхідна та 

вихідна інформація для розрахунку економічного збитку. 

Методичні підходи до оцінки економічних збитків, завданих 

атмосферному повітрю та водному середовищу. 

 

6 Еколого-економічна ефективність охорони навколишнього 

середовища. 

Класифікація природоохоронних заходів: одноцільові і 

багатоцільові. 

Соціальні, екологічні та економічні результати природоохоронної 

діяльності (ефекти). Можливість, необхідність і доцільність вираження 

їх у вартісній формі. 

Народногосподарський підхід до формування природоохоронних 

програм.  

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів. 

Економічний результат заходів з охорони навколишнього середовища 

при розрахунку загальної ефективності природоохоронних витрат. 

Критерій та показники загальної економічної ефективності 

природоохоронних заходів. 

Критерії та показники порівняльної економічної ефективності 

природоохоронних заходів. Вибір бази та умови співвідношення 

варіантів. Необхідність тотожності виробничих результатів. Методи 

обліку обмеженості ресурсів при розрахунках економічного ефекту. 

Фактор часу. Механізм зведення різних за часом витрат та результатів 

до єдиного терміну для всіх варіантів.  

Економічний зміст коефіцієнта зведення. Методи оцінки одноразових 

та поточних витрат. Річний економічний ефект. 

4 

7 Фінансування заходів з охорони навколишнього середовища. 

Сутність і структура фінансового механізму природокористування 

та охорони довкілля. Правовий аспект фінансового регулювання в 

сфері еколого-економічних відносин.  

Фінансове стимулювання та мотивація природоохоронних заходів. 

Оптимум фінансового регулювання природокористування. Принципи і 

джерела формування і функціонування фондів охорони навколишнього 

середовища. Поняття екологічних векселів та облігацій. Джерела 

фінансування заходів щодо охорони, відтворення та збереження 

природних ресурсів.  

Механізм фінансування природоохоронних заходів на територіальному 

рівні. Екологічні фонди підприємства. Взаємозв'язок екологічної та 

фінансової звітності на підприємствах 

4 

 

Практичні заняття – 18 год 

 

№ 

занять 

Тема заняття Трива- 

лість 

(год) 

1 Оцінка вартості  середовища корисних копалин. Оцінка вартості 

земельної ділянки. 
4 

2 Оцінка суми економічного збитку за забруднення довкілля. 4 

3 Еколого-екологічне обґрунтування природоохоронного інвестиційного 4 



проекту. 

4 Розробка стратегії фінансування природоохоронного інвестиційного 

проекту. 
6 

 

Семінарські заняття – 6 год 

 

№ 

теми 

Тема заняття Трива- 

лість 

(год) 

1 Національний план дій з охорони навколишнього середовища: 

політика, стратегія, принципи. 
2 

2 Теорія зовнішніх ефектів. Концепції оптимального забруднення. 2 

3 Міжнародний досвід та співробітництво в галузі охорони 

навколишнього середовища. 
2 
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