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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспе-
кти формування механізмів та інструментів економічної та екологічної політики в кон-
тексті сучасних трансформацій, обумовлених сучасними змінами та викликами національної 
економіки України. 

Мета та цілі 

Мета - формування цілісного уявлення про стан, проблеми, суперечності економічної та 
екологічної політики, ролі та функціях механізмів та інструментів інтеграції екологічної 
політики в економічну діяльність. 
Цілі: 
-розвиток наукового економічного світогляду аспірантів, їх економічного мислення та еко-
номічні компетенції; 
- формування уявлення про специфіку та основні тенденції сучасної економічної та екологіч-
ної політики; 
- оволодіння навичками особливостей формування механізмів та інструментів економічної 
та екологічної політики; 
- набуття практичних навичок удосконалення та оптимізації напрямків перетворень для за-
безпечення інтеграції екологічної політики в економічну; 
- усвідомлення та визначення векторів узгодження економічних та екологічних інтересів на 
різних рівнях, трансформації механізмів та інструментів екологічної та економічної полі-
тики в умовах інтеграційних процесів.  

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, обробка наукових 
праць, написання статей за напрямком дисципліни і дисертації. Підсумковий контроль – за-
лік. 

Результати  
навчання 

Проводити власні наукові дослідження сучасних механізмів і інструментів економічної та 
екологічної політики, їх класифікувати, аналізувати вплив на зміну діяльності суб'єктів гос-
подарювання, визначати актуальні проблеми з урахуванням соціо-еколого-економічних чин-
ників.  
Визначати і вирішувати сучасні теоретичні, методологічні, прикладні проблеми формування 
механізмів економічної та екологічної політики з урахуванням сучасних економічних, екологі-
чних та соціальних викликів. 



 

Володіти навичками застосування, вміти удосконалювати та оптимізувати напрямки пе-
ретворень механізмів та інструментів економічної та екологічної політики, для забезпечен-
ня інтеграції екологічної політики в економічну, визначати вектори узгодження економічних 
та екологічних інтересів на різних рівнях. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практично-семінарські заняття - 16 го-
дин, самостійна робота - 102 години. 

Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримува-
тися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропус-
ку лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. 
Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Теоретичні засади формування та реалізації механізмів економічної та екологічної політики. 

Лекція 2 Стратегічні цілі, завдання, принципи механізмів та інструментів економічної та екологічної політики. Ме-
тоди реалізації механізмів. 

Лекція 3 Інституційно-регуляторне середовище реалізації механізмів економічної та екологічної  політики.   

Лекція 4 Концепція формування та реалізації механізмів і інструментів економічної та екологічної  політики  в умо-
вах сучасних реформ. 

Лекція 5 Основні механізми реалізації економічної та екологічної  політики.   
Лекція 6 Інструменти економічної та екологічної політики та способи їх оцінки. 
Лекція 7 Індикатори ефективності механізмів та інструментів економічної та екологічної політики. 

Лекція 8 Теоретичні підходи до формування стратегічних пріоритетів у економічній та екологічній політиці секто-
ральної економіки. 

Практичний матеріал 

Практичне заняття 1 Аналіз диспропорцій економічного та екологічного розвитку. Основні види ризиків реалі-
зації механізмів економічної та екологічної політики. 

Практичне заняття 2 Адміністративно-правові та інформаційні механізми впливу на секторальну економіку. 
Практичне заняття 3 Організаційно-економічні механізми забезпечення економіко-екологічного розвитку. 
Практичне заняття 4 Фінансово-економічні механізми стимулювання впровадження екологічної політики в еко-



 

номічну діяльність. 
Практичне заняття 5 Проблеми діючих механізмів з урахуванням соціо-еколого-економічних чинників. 
Практичне заняття 6 Інструментарій активізації процесу впровадження економічної та екологічної політики. 

Практичне заняття 7 Міжнародний досвід формування механізмів та інструментів економічної та екологічної 
політики. 

Практичне заняття 8 Основні шляхи та методи вдосконалення механізмів економічної та екологічної політики. 
Самостійна робота 

Основні питання Додаткові питання 
1. Економіка, екологія і політика: сутність і взаємозв’язок. 
2. Принципи і складові економічної та екологічної політики. 
3. Концепції економічної та екологічної політики. 
4. Теорія суспільного вибору в економічній та екологічній 

політиці. 
5. Система цілей економічної та екологічної політики. 
6. Механізм реалізації економічної та екологічної політики. 
7. Методи і засоби економічної та екологічної політики, їх 

еволюція. 
8. Система економічних інтересів суспільства та їх взає-

мозв’язок з екологічними інтересами. 
9. Необхідність і механізми поєднання економічних та еко-

логічних інтересів. 
10. Економічна та екологічна політика як механізм поєд-

нання економічних та екологічних інтересів. 
11. Роль інституціональних факторів економічного та еко-

логічного розвитку. 
12. Методологічні аспекти інституціональних факторів со-

ціо-еколого-економічної системи. 
13. Вплив інституціональних факторів на формування ме-

ханізмів економічної та екологічної політики. 
14. Економічна та екологічна політика за умов трансформа-

1. Сталий розвиток як основа формування механізмів 
економічної та екологічної політики. 

2. Інтеграція економічної та екологічної політики. 
3. Критерії і принципи формування механізмів економі-

чної та екологічної політики. 
4. Проблеми економічної та екологічної політики в Укра-

їні. 
5. Ризики економічної та екологічної політики. 
6. Об'єкти, суб'єкти та головні важелі економічної та 

екологічної політики. 
7. Напрямки впливу механізмів економічної та екологіч-

ної політики. 
8. Інституціонально-правове забезпечення реалізації 

економічної та екологічної політики. 
9. Регіональні аспекти економічної та екологічної полі-

тики. 
10. Податкова політика, як інструмент економічної та 

екологічної політики. 
11. Галузеві напрямки економічної та екологічної політи-

ки. 
12. Екологічні плани та програми реалізації екологічної 

політики. 



 

ційних змін та викликів національної економіки. 
15. Моделі розвитку України та стратегічні напрями транс-

формаційного періоду. 
16. Особливості реалізації екологічної політики. 
17. Економічна політика гарантування екологічної безпеки. 
18. Стратегія гарантування економіко-екологічної безпеки 

України. 
19. Законодавча та інституціональна база економічної та 

екологічної політики України. 
20. Міжнародна практика удосконалення механізмів та ін-

струментів економічної та екологічної політики. 

13. Перспективи економічної та екологічної політики – 
стратегія «зеленого» зростання ООН. 

14. Стратегія державної екологічної політики України – 
шлях до «зеленої» економіки. 

15. Економічні інструменти екологічної політики. 
16. Екологічна економіка на службі екологічної політики 

в контексті сталого розвитку. 
17. Екологізація виробництва або «озеленення» економі-

ки. 
18. «Зелена» економіка як механізм екологічної політики. 
19. «Зелене» зростання як основа державної економічної 

та екологічної політики. 
20. Механізм реалізації державного моніторингу реаліза-

ції економічної та екологічної політики. 
21. Світова економічна та екологічна політика, міжнарод-

не співробітництво. 
22. Міжнародна інтеграція в екологічній сфері. 
23. Дискусійні проблеми сучасних інструментів економі-

чної та екологічної політики. 
Література та навчальні матеріали 

Основна Додаткова 
1. Теоретичні основи економічної політики : навчальний 

посібник / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. Патлатой. 
– К. : ФОП Гуляєва В. М., 2019. – 306 с. 

2. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми 
та пріоритети зміцнення : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. 
Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 
с. 

3. Економічна політика: Навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. 
кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. – К. : КНЕУ, 2004. – 

1. Гетьман Е. Л.  Инструментарий антикризисного управ-
ления природопользованием в морских рекреационных зо-
нах : монография / Е. Н. Громова, В. Н. Степанов, Р. А. 
Крыжановский, Е. В. Косовская, Е. Л. Гетьман, О. А. Фесен-
ко, В. И. Золотов. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 
163 с. [С. 113-116, 120,121, 141-153]. 

2. Гетьман Е. Л. Обоснование экономического инструме-
нтария активизации процесса экологизации морской рекреа-
ции / В кн. «Концептуальные основы экологизации морской 



 

287 с. 
4. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регу-

лювання в Україні / О. Веклич. – К.: Український інститут до-
сліджень навколишнього природного середовища і ресурсів, 
2013. – 88 с. 

5. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвит-
ку: методологія формування, механізми реалізації: моногра-
фія. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 528 с. 

6. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Організаційно-
економічний механізм формування та реалізації стратегії роз-
витку регіону: монографія. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248 с. 

7. Громова Е. Н. Экономико-экологический механизм ре-
гулирования морского природопользования: государственные 
и рыночные методы. – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2011. – 314 с. 

8. Данилишин Б.М., Хвесик М. А., Голян В. А. Економіка 
природокористування : підручник. К.: Кондор, 2010. – 465 с. 

9. Дорогунцов С. І. Оптимізація природокористування : у 
5-ти томах. Т. 1 / С. І. Дорогунцов. – К. : Кондор, 2004. – 291 
с. 

10. Екологічне право України. Академічний курс : підруч-
ник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ “Видавницт-
во “Юридична думка”, 2008. –720 с. 

11. Екологічне управління: [підручник] /В.Я.Шевчук, 
Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 
432с. 

12. Інституціональні засади екологізації розвитку секторів 
національної економіки : монографія / [Буркинський Б. В. та 
ін.] ; за наук.ред. Б. В. Буркинського, Л. Є. Купінець; ІПРЕЕД 
НАН України. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 564 с. 

13. Малиш Н. А. Ефективні механізми формування держав-

рекреации» / Громова Е. Н., Гетьман Е. Л.// НАН Украины, 
Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса : 
ИПРЭЭИ НАНУ, 2015. – С. 6-63. 

3. Гетьман Е. Л. Экономический механизм управления 
природопользованием в морских рекреационных зонах / В 
кн. Управление природопользованием в морских рекреаци-
онных зонах: монографія / Громова Е. Н., Малькова Е. В., 
Гетьман Е. Л.// Одесса: Институт проблем рынка и экономи-
ко-экологическихисследований НАН Украины, 2014. – 100 
с. 

4. Гетьман О. Л. Екологічне управління секторальною 
економікою: теорія та шляхи трансформації: монографія / 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Економічна політика держави: сутність, основні напря-

ми реалізації. 
2. Екологічна політика держави: сутність, основні напрями 

реалізації. 
3. Поняття екологізації економіки та державного управ-

ління економіко-екологічними процесами. 
4. Стратегічні цілі економічної та екологічної політики. 
5. Завдання економічної та екологічної політики. Особли-

вості реалізації державного регулювання на різних етапах 
економічного розвитку країни. 

6. Сутність механізмів та інструментів економічної та еко-
логічної політики в контексті трансформаційних зрушень у 
розвитку країни. 

7. Основні принципи механізмів економічної та екологіч-
ної політики. 

28. Сутність і роль інституційного механізму економічної 
та екологічної політики. 

29. Методи, важелі та інструменти економічної та еколо-
гічної політики. 

30. Нормативно-інституціональні методи і форми реаліза-
ції механізмів економічної та екологічної політики. 

31. Економіко-екологічні методи реалізації механізмів 
економічної та екологічної політики. 

32. Техніко-технологічне регламентування, як форма реа-
лізації механізмів економічної та екологічної політики. 

33. Фінансово-економічний вплив, як основа організацій-
но-економічного механізму реалізації економічної та еколо-
гічної політики. 

34. Ресурсні методи організаційно-економічного механіз-
му економічної та екологічної політики. 



 

8. Основні засади планування механізмів економічної та 
екологічної політики 

9. Цілі та завдання механізмів та інструментів реалізації 
економічної та екологічної політики. 

10. Фактори, що впливають на ефективність механізмів 
економічної та екологічної політики. 

11. Складові економічної та екологічної політики на макро-, 
мезо- та макрорівнях. 

12. Поняття сталого розвитку, та його складова у форму-
ванні механізмів економічної та екологічної політики. 

13. Сутність та особливості інтеграції економічної та еколо-
гічної політики, роль соціальної складової. Взаємоузгодже-
ність інтересів як ключовий напрям реалізації політик. 

14. Критерії формування механізмів економічної та еколо-
гічної політики. 

15. Існуючі проблеми інтеграції економічної та екологічної 
політики. 

16. Проблеми економічного та екологічного розвитку, кри-
терії формування механізмів економічної та екологічної полі-
тики з урахуванням сучасних економічних, екологічних та 
соціальних викликів.     

17. Головні інструменти реалізації економічної та екологіч-
ної політики.  

18. Етапи реалізації механізмів економічної та екологічної 
політики, моніторинг, оцінка виконання та очікувані резуль-
тати. 

19. Основні об’єкти та суб’єкти реалізації механізмів еко-
номічної та екологічної політки. 

20. Основні види ризиків реалізації механізмів економічної 
та екологічної політки. 

35. Інституціонально-організаційні методи організаційно-
економічного механізму економічної та екологічної політи-
ки. 

36. Основні етапи розробки інструментів економічної та 
екологічної політики. 

37. Приклади застосування принципів та підходів форму-
вання 

38. Економічної та екологічної політики у розвинутих 
країнах. 

39. Законодавча та інституціональна база економічної та 
екологічної політики. 

40. Наукові підходи до оцінки ризиків на етапах форму-
вання механізмів економічної та екологічної політики. 

41. Міжнародне екологічне законодавство. 
42. Роль неурядових екологічних організацій в формуван-

ні інструментів економічної та екологічної політики. 
43. Основні складові екологічної політики України на пе-

ріод до 2030 року. 
44. Реалізація впровадження економічної та екологічної 

політики у плануванні діяльності. 
45. Заходи підвищення ефективності функціонування ре-

гіональної системи регулювання природокористування. 
46. Принципи і напрямки вдосконалення механізмів еко-

номічної та екологічної політики у формуванні стратегії 
екологізації економіки. 

47. Загальні завдання інтегрованих показників стану до-
вкілля. 

48. Класифікація економіко-екологічних індикаторів. 
49. Основні чинники впровадження міжнародної системи 

індикаторів. 



 

21. Еволюція методів реалізації економічної та екологічної 
політики, основні засоби впровадження. 

22. Роль інституціональних факторів економічного та еко-
логічного розвитку. 

23. Методологічні аспекти інституціональних факторів со-
ціо-еколого-економічного розвитку. 

24. Сутність і роль організаційно-економічних механізмів 
економічної та екологічної політики. 

25. Сутність і роль фінансово-економічних механізмів еко-
номічної та екологічної політики. 

26. Сутність і роль адміністративно-правових механізмів 
економічної та екологічної політики. 

27. Сутність і роль інформаційних механізмів економічної 
та екологічної політики. 

50. Міжнародна практика формування механізмів еконо-
мічної та екологічної політики, практика удосконалення та 
реалізації. 

51. Механізми реалізації економічної та екологічної полі-
тики на регіональному рівні.  

52. Вплив економічної та екологічної політики на галузі 
економіки. Особливості формування інструментарію реалі-
зації механізмів. 

53. Екологічні плани реалізації економічної та екологічної 
політики. 

54. Стратегія «зеленого» зростання та принципи форму-
вання механізмів економічної та екологічної політики еко-
логізації економіки. 
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 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової 

оцінки; 
• Самостійна робота - 20% семестрової 

оцінки; 
• Залік -  40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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