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ВСТУП

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Природно-ресурсна та
екологічна політика держави» складена відповідно до освітньо-наукової програми
підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони, правила та інші
механізми політики, що стосуються екологічних питань.
Дисципліна «Природно-ресурсна та екологічна політика держави» є
складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності
051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері державного регулювання
природокористування та пов’язаних з ними процесів. Дисципліна є важливою
складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки в аспекті
розуміння та застосування інструментарію нагляду за діяльністю людини з метою
запобігання шкідливому впливу на біофізичне середовище та природні ресурси, а
також з метою контролю впливу змін навколишнього середовища на людину.
Анотація
Дисципліна «Природно-ресурсна та екологічна політика держави» є
складовою професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Викладання дисципліни націлене на оволодіння методикою та інструментарієм
побудови відносин у сфері природокористування.
Навчальна дисципліна «Природно-ресурсна та екологічна політика держави»
фокусується на проблемах, що виникають внаслідок впливу людини на
навколишнє середовище та призначена для надання аспірантам теоретичних знань
та практичних навичок щодо розв’язання таких проблем.
Ключові слова: навколишнє середовище, природні ресурси, екологічна
політика, державне регулювання.
Abstract
The discipline "Natural resource and environmental policy of the state" is a
component of professional training of graduate students majoring in 051 "Economics".
Teaching the discipline is aimed at mastering the methods and tools for building
relationships in the field of nature management.
The course "Natural Resource and Environmental Policy of the State" focuses on
problems arising from human impact on the environment and is designed to provide
graduate students with theoretical knowledge and practical skills to solve such
problems.
Key words: environment, natural resources, ecological policy, state regulation.
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Модулів – 1
Змістових модулів – 2

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої
освіти
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові
науки»

Спеціальність
051 «Економіка»

Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2,0
самостійної роботи –
3,4

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання навчання

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий)

Вибіркова

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр
5-й
5-й
Лекції
20 год.
8 год.
Практичні
20 год.
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
80 год.
108 год.
Індивідуальне
завдання
Форма контролю:
залік
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%;
для заочної форми навчання – 11,1% до 88,9%.

до

самостійної

і

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Природно-ресурсна та
екологічна політика держави» є системне вивчення основ формування та
реалізації екологічної політики. Найважливіше завдання цього курсу полягає в
ознайомленні студентів з основами планування та напрямами реалізації
екологічної політики.
Завдання вивчення дисципліни:
здобути необхідні знання у сфері екологічної політики;
ознайомитися з функціями екологічної політики;
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ознайомитися з науковими і практичними надбаннями українських і
зарубіжних вчених;
опанувати систему практичних підходів до реалізації екологічної
політики;
навчитися планувати в галузі екологічної діяльності;
ознайомитися з методологією розробки екологічної політики на
регіональному рівні.
Предметом вивчення курсу є теоретичні засади формування екологічної
політики, об’єктом — засоби та інструменти розробки та здійснення екологічної
політики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти знатимуть:
історію розвитку екологічної політики, нинішні і колишні проблеми
довкілля;
основні положення екологічної політики на всіх стадіях її планування
і реалізації;
особливості реалізації екологічної політики в Україні та окремих
регіонах;
теоретичні засади планування екологічної політики; вміти:
здійснювати економічну та екологічну оцінку ситуації з метою
прийняття екологічних рішень;
виробляти коректні рішення щодо вирішення екологічних проблем;
застосовувати екологічні та політичні інструменти реалізації завдань
екологічної політики.
Аспіранти матимуть наступні компетенції (вміння):
- здатність до системного мислення, застосування сучасних теоретикометодологічних підходів та інструментарію економічної науки для дослідження
складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування
системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
- уміння ідентифікувати найважливішу проблематику, що становить інтерес
для широкого кола дослідників у галузі економічних наук;
- здатність до генерування принципово нових ідей та підходів до розв’язання
важливих науково-практичних завдань в галузі економічних наук в широкому
міждисциплінарному контексті;
- здатність розробляти та використовувати сучасні інформаційні технології та
економіко-математичні методи і моделі для дослідження еколого-економічних та
соціальних процесів;
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання, оцінювати можливі ризики, еколого-економічні та
соціальні наслідки ухвалення рішень;
- здатність здійснення моніторингу управлінських рішень щодо розвитку
різних сфер економіки на національному, регіональному та місцевому рівнях, а
також на рівні суб’єктів діяльності з позицій їх сталого розвитку;
- здатність розробляти стратегії природокористування для різних рівнів
національної економіки відповідно до екологічної політики;
- застосовувати традиційні та спеціальні інструменти аналізу стану та
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ринкових
чинників,
що
визначають
характер
відносин
у
сфері
природокористування ;
- здатність здійснити моніторинг за процесом виконання завдань природноресурсної та екологічної політики.
Викладання навчальної дисципліни забезпечить такі програмні результати
навчання:
- аналізувати економічну та екологічну інформацію, виявляючи та
пояснюючи складні взаємозв’язки між об’єктами;
- розробляти нові методи, методології чи алгоритми у предметній області
наукових досліджень, здійснювати їх порівняння з існуючими підходами чи
методами та виявляти їх особливості та переваги;
- уміти
використовувати
фундаментальні
положення
макрота
мікроекономіки у плануванні, організації та управлінні діяльністю підприємства
та розробленні стратегії природокористування на різних рівнях;
- уміти вдосконалювати та розробляти власні методики розрахунків екологоекономічних й соціально-економічних показників діяльності суб’єктів
господарювання, формулювати пропозиції щодо поліпшення нормативноправової бази їхнього розрахунку;
- надавати рекомендації щодо оптимального використання обмежених
природних ресурсів для досягнення поставлених соціальних та економічних
цілей;
- ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науководослідницькій та інноваційній діяльності.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування природно-ресурсної та
екологічної політики
Тема 1. Значення та основні положення екологічної політики
Актуальні проблеми політики довкілля. Історичний аспект визначення
поняття “екологічна політика”. Основні напрями політики довкілля — “polity”,
“politics”, “policy”. Актуальність та адресність, взаємозв’язок і суперечності.
Тема 2. Економічні теорії довкілля
Теоретичні засади політики довкілля. Раціональні концепції політики
довкілля. Основні економічні теорії політики довкілля. Інструменти й основні
положення теорій довкілля. Економічні теорії демократії. Економічні теорії
бюрократії. Економічні теорії інтересів груп. Економічні теорії існування.
Впровадження економічних теорій в практику.
Тема 3. Цілі, критерії та принципи формування екологічної політики
Постановка цілей політики довкілля. Загальносвітові цілі екологічної політики:
стабілізація світового клімату, збереження біологічного різноманіття, дбайливе
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ставлення до природних ресурсів, охорона здоров’я громадян, світова етика
охорони довкілля в суспільстві. Ефективність загальнополітичних заходів з
охорони довкілля. Принципи екологічної політики. Принцип причинності як
провідний принцип охорони довкілля. Загальносвітовий принцип кооперації.
Тема 4. Інструменти екологічної політики
Поняття інструментів екологічної політики та їх значення. Класифікація
інструментів екологічної політики. Інструменти правового регулювання.
Інструменти екологічного регулювання. Систематизація інструментів екологічної
політики. Екологічні податки і збори. Екологічна податкова реформа. Інші
інструменти. Екологічні сертифікати. Порівняльні інструменти аналізу.
Екологічна ефективність. Економічна ефективність
Тема 5. Формування інституційної системи забезпечення екологічної
політики
Органи державного управління загальної компетенції. Інституції державної
виконавчої влади спеціальної компетенції. Адміністративно-правові основи
організації діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України. Роль
державних екологічних інспекцій в управлінському процесі. Реалізація
екологічної політики на рівні місцевого самоврядування. Повноваження органів і
посадових осіб місцевого самоврядування. Особливості формування екологічної
політики міст. Взаємодія суб’єктів територіальної громади у вирішенні
екологічних конфліктів. Громадський контроль за діяльністю органів влади у
галузі екології та природних ресурсів. Роль гроPDF created with FinePrint
pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 6 мадських організацій у сфері
захисту довкілля. Участь громадськості у процесі прийняття владних рішень у
сфері захисту довкілля.
Тема 6. Екологічна політика в Україні
Державний контроль за дотриманням екологічного законодавства.
Державний екологічний моніторинг. Державна екологічна експертиза. Екологоекономічна реформа в Україні. Основні напрямки державної політики в Україні в
галузі охорони довкілля. Проблеми переходу на модель сталого розвитку.
Формування регіональної екологічної політики.
Змістовий модуль 2. Прикладні засади екологічної політики
Тема 7. Європейський Союз і його роль у формуванні екологічної
політики
Розвиток екологічної політики на глобальному рівні. Огляд процесу
розвитку Європейською спільнотою політики охорони довкілля. Структурні
підрозділи Європейського Союзу та їх завдання у сфері охорони довкілля.
Екологічна діяльність міжнародних організацій. Міжнародні організації та фонди.
Міжнародне екологічне законодавство.
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Тема 8. Прикладні аспекти використання інструментів екологічної
політики
Інструменти прикладної політики довкілля. Десять критеріїв вибору
інструментів екологічної політики. Інститути та організації з питань екологічної
політики. Законодавча база з проблем довкілля.
Тема 9. Формування екологічної політики на рівні міст
Муніципальна політика щодо охорони довкілля. Формування екополітики
великих міст (на прикладі Німеччини, України). Організаційна структура охорони
довкілля у містах. Завдання і коло проблем щодо організації міських управлінь
охорони довкілля. Застосування законодавства щодо охорони довкілля у містах.
Формування концепції якісного довкілля. Організація контролю за якістю
довкілля. Фінансування міських управлінь охорони довкілля.
Тема 10. Громадськість, неурядові екологічні організації та їх участь у
процесах прийняття екологічних рішень
Вплив маc-медіа на формування екологічної політики у державі. Світові
громадські товариства. Політичні партії та їх роль у формуванні екологічної
політики.
Загальна характеристика неурядових екологічних організацій. Основні
етапи екологічного руху в Україні. Неурядові екологічні організації як суб’єкти
альтернативної екологічної політики. Ареали діяльності неурядових організацій.
Взаємовідносини між державою та населенням. Основні проблеми екологічних
неурядових організацій та шляхи їх вирішення. Перспективи розвитку
екологічного руху в Україні.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма

Назви змістових
модулів і тем

усього

1

2

у тому числі
л
п
с.р.
3
4
5

усього
6

у тому числі
л
п
с.р.
7
8
9

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування природно-ресурсної та
екологічної політики
Тема 1. Значення та основні
8
2
2
4
12
2
10

положення екологічної політики
Тема 2. Економічні теорії
довкілля
Тема 3. Цілі, критерії та
принципи формування
екологічної політики

14

2

2

10

10

-

-

10

16

2

2

12

12

2

-

10

9

Тема 4. Інструменти екологічної

політики
Тема 5. Формування
інституційної системи
забезпечення екологічної
політики
Тема 6. Екологічна політика в
Україні
Разом за змістовим модулем 1

10

2

2

6

12

-

2

10

12

2

2

8

12

-

2

10

8

2

2

4

10

-

-

10

68

12

12

44

68

4

4

60

Змістовий модуль 2. Прикладні засади екологічної політики
Тема 7. Європейський Союз і

його роль у формуванні
екологічної політики
Тема 8. Прикладні аспекти
використання інструментів
екологічної політики
Тема 9. Формування екологічної
політики на рівні міст
Тема 10. Громадськість,
неурядові екологічні організації
та їх участь у процесах
прийняття екологічних рішень

16

2

2

12

14

2

-

12

14

2

2

10

14

-

-

14

12

2

2

8

12

-

-

12

10

2

2

6

12

2

-

10

Разом за змістовим модулем 2

52
120

8
20

8
20

36
80

52
120

4
8

4

48
108

Усього годин

4. Теми практичних занять
№
з/п

Кількість годин
Теми і зміст практичних занять

денна заочна
форма форма

Значення та основні положення екологічної політики.
1 Актуальні проблеми політики довкілля. Історичний аспект

визначення поняття “екологічна політика”.
Економічні теорії довкілля. Основні економічні теорії
політики довкілля. Інструменти й основні положення теорій
довкілля. Економічні теорії демократії. Економічні теорії
2
бюрократії. Економічні теорії інтересів груп. Економічні
теорії існування. Впровадження економічних теорій в
практику.
3

Цілі, критерії та принципи формування екологічної
політики. Загальносвітові цілі екологічної політики:

стабілізація світового клімату, збереження біологічного
різноманіття, дбайливе ставлення до природних ресурсів,

2

-

2

-

2

-

10

охорона здоров’я громадян, світова етика охорони довкілля
в суспільстві. Ефективність загальнополітичних заходів з
охорони довкілля. Принципи екологічної політики.
Інструменти
екологічної
політики.
Класифікація
4 інструментів екологічної політики. Порівняння інструментів
екологічної політики. Оцінка дієвості інструментів.

2

2

2

2

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

20

4

Формування інституційної системи забезпечення екологічної
політики. Органи державного управління загальної

компетенції. Інституції державної виконавчої влади
спеціальної компетенції. Адміністративно-правові основи
5
організації діяльності Міністерства екології та природних
ресурсів України. Роль державних екологічних інспекцій в
управлінському процесі. Реалізація екологічної політики на
рівні місцевого самоврядування.
Екологічна політика в Україні. Державний контроль за
дотриманням екологічного законодавства. Державний
6
екологічний моніторинг. Державна екологічна експертиза.
Еколого-економічна реформа в Україні.
Європейський Союз і його роль у формуванні
екологічної політики. Структурні підрозділи Європейського
7 Союзу та їх завдання у сфері охорони довкілля. Екологічна

діяльність міжнародних організацій. Міжнародні організації
та фонди. Міжнародне екологічне законодавство.
8

Прикладні аспекти використання інструментів
екологічної політики. Десять критеріїв вибору інструментів

екологічної політики. Інститути та організації з питань
екологічної політики. Законодавча база з проблем довкілля.
Формування

екологічної

політики

на

рівні

міст.

Організаційна структура охорони довкілля у містах.
Завдання і коло проблем щодо організації міських управлінь
9 охорони довкілля. Застосування законодавства щодо
охорони довкілля у містах. Формування концепції якісного
довкілля. Організація контролю за якістю довкілля.
Фінансування міських управлінь охорони довкілля.
Громадськість, неурядові екологічні організації та їх участь
у процесах прийняття екологічних рішень. Загальна
10

характеристика неурядових екологічних організацій.
Основні етапи екологічного руху в Україні. Неурядові
екологічні організації як суб’єкти альтернативної
екологічної політики.
Всього

11

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання:
Вид самостійної роботи
Кількість годин
Підготовка до аудиторних занять (0,5 год/1 год. занять).
20
Підготовка до контрольних заходів
24
(6 год. на 1 кредит ЄКТС).
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не
36
викладаються на лекціях.
Всього
80
6.1. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2

Назва теми

Значення та основні положення екологічної політики
Економічні теорії довкілля
Цілі, критерії та принципи формування екологічної
3
політики
4 Інструменти екологічної політики
Формування
інституційної
системи
забезпечення
5
екологічної політики
6 Екологічна політика в Україні
Європейський Союз і його роль у формуванні екологічної
7
політики
Прикладні аспекти використання інструментів екологічної
8
політики
9 Формування екологічної політики на рівні міст
Громадськість, неурядові екологічні організації та їх
10
участь у процесах прийняття екологічних рішень
Всього

Кількість
годин
денна заочна
форма форма
6
10
10
10
10

10

8

10

6

10

6

10

10

12

8

14

8

12

8

10

80

108

7. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Природно-ресурсна та екологічна
політика держави» використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний
методи навчання із застосуванням:
 лекцій у формі діалогу;
 опорного роздаткового матеріалу.
При проведенні занять використовуються наступні ТЗН:
 мультимедійна презентація.
8. Методи контролю
Для оцінювання знань аспірантів передбачається проведення поточних
контролів знань за ЄКТС.
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності аспіранта

12

при оцінюванні результатів поточного контролю є такі:
 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни;
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах;
 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
 характер відповідей на поставлені питання;
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими критеріями:
0% завдання не виконано;
завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
40% розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;
завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках
або в методиці; висновки містять окремі недоліки, судження здобувача
60%
вищої освіти не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
80%
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами денної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 поточне тестування у вигляді контрольних завдань;
 оцінювання практичних завдань.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами заочної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 оцінювання індивідуально-дослідного завдання;
 тестування.
При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-бальна
шкала оцінювання.

Т1
10

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тестування та самостійна робота
Загальна сума
балів
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т2 Т3 Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
100
10
10 10
10
10
10
10
10
10
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10. Шкала оцінювання
Сума балів за всі форми
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за національною шкалою

Зараховано

Не зараховано

11. Навчально-методичне забезпечення
- конспект лекцій на паперовому носії та електронному носії;
- друкований роздатковий матеріал.
12. Рекомендована література
Базова
1. Волкова Л.А. Природокористування: Навч. посіб. - Рівне: НУВГП, 2010. - 174с.
2. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування : Навч. посіб. - Харків:
Бурун-Книга, 2009. – 480 с.
3. Мальований М. С., Леськів Г. З. Екологія та збалансоване
природокористування : навч. посіб.-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314 с.
4. Основи екології та економіка природокористування: Практикум: Навч.
посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. - 2-е вид., стереот.Суми: Університ. книга, 2004. – 400 с.
5. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та
механізм реалізації : монографія / за ред. П. М. Скрипчука. – Рівне: НУВГП,
2014. – 454 с.
6. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей: Тлумачний посібник. Київ: Поліграф-експрес, 2001. – 28 с.
7. Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем:
монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук М.Х. Шершуна. – Рівне: Волинські
обереги, 2015. – 196 с.
8. Україна. Сталий розвиток. - Вип.1. - Київ: УВК УНТГВ, 2006. – 224 с.
Допоміжна
1. Кузнєцова Т. В., Сіпайло Л. Г. Економічний механізм стимулювання екологоінноваційного розвитку промислових підприємств регіону : монографія. - Рівне:
НУВГП, 2016. – 217 с.
2. Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України. - Київ: Логос,
2014. – 232 с.
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3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням :
Підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2008. –
758 с.
4. Прищепа А. М., Лико С. М., Портухай О. І. Системний аналіз якості
навколишнього середовища : підручник. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с.
5. Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного
потенціалу. – Київ : ЛОГОС, 2009. - 194 с.
6. Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів / за
наук. ред. А. В. Яцика. – Рівне: НУВГП, 2014. - 241 с.
13. Інформаційні ресурси
1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) . – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/
3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
4. Цифровий репозиторій НУВГП. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/

