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СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на дослідження антропогенного впливу людини на довкілля та дії 
економічних механізмів в конкретній галузі діяльності людини. 

Мета та цілі 

Мета -  формування знань студентів у галузі управління раціональним використанням 
природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, соціально-економічних аспек-
тів природокористування та природоохоронного законодавства, надбання практичних на-
вичок в економічній оцінці природних ресурсів, ефективності впровадження природоохо-
ронних заходів та оцінці економічного збитку, що утворюється внаслідок забруднення до-
вкілля; формування у студентів наукового світогляду і здатності до економічного мислен-
ня. 
Цілі (Завдання): 

- вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи; 
- виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля; 
- характеристика сучасних протиріч між потребами соціально-економічного розвитку 

і можливостями екосистем; 
- оцінка природних ресурсів і пошук економічних механізмів досягнення раціональ-

нішого їх використання (різні форми оплати за природні ресурси, прогресивні технології, 
безвідходне виробництво та ін.); 

- аналіз процесу залучення ресурсів довкілля в цінову систему на підставі визначення 
економічної цінності компонентів довкілля; 

- аналіз спроможності ринкової системи забезпечити ефективне використання ресур-
сів довкілля; 

- аналіз реальної ситуації, яка склалась у певній галузі, та розробка заходів на перспе-
ктиву. 

Формат 

Лекції, консультації, мультимедійні лекції, робота в Інтернет-мережі, формування графіч-
них схем і таблиць, обробка фахових наукових джерел, написання наукових тез (статей) по 
напряму навчальної дисципліни та дисертаційного дослідження,  участь у наукових кон-
ференціях.  
Підсумковий контроль – залік. 



 

Результати  
навчання 

- знання про принципи гармонійного розвитку підприємства та його вплив на навколишнє 
середовище; 
- здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки використання природних ресур-
сів 
- сучасні уявлення про економічний потенціал природних ресурсів; 
- базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної екології, принципи опти-
мального природокористування й охорони природи; 
- сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки стану природного середовища й 
охорони живої природи; 
- здатність планувати й реалізувати відповідні заходи; 
- здатність володіти знаннями правових основ і законодавства України в галузі охорони 
природи й природокористування; 
- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці. 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год.,  практичні заняття – 16 год., самос-
тійна робота – 58 год. 

Вимоги викладача 

Відвідування занять відповідно розкладу, без запізнення. Дотримання етики поведінки. 
Робота з навчальними та додатковими літературними джерелами, з літературою на елект-
ронних носіях і в онлайн просторі. В результаті пропуску лекційних занять бути підгото-
вленим до усної співбесіди за темою. Регулярна відвідуваність і підготовленість до за-
нять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

 

Лекційний матеріал 

Лекція 1 
Економіка довкілля та глобальні проблеми природокористування. Суть природокористування та основні пере-
думови виникнення науки. Предмет, мета, завдання та методи дисципліни. Еколого-економічна сутність при-
родокористування. 

Лекція 2 
Природно-ресурсний потенціал. Економічна сутність та класифікація ресурсів. Загальна характеристика міне-
рально-сировинних ресурсів. Загальна характеристика земельних ресурсів. Загальна характеристика водних 
ресурсів. 



 

Лекція 3 
Економічна оцінка природних ресурсів. Необхідність і сутність економічної оцінки природних ресурсів, її об'-
єкти і критерії. Методичні підходи до економічного оцінювання природних ресурсів. Економічна оцінка земе-
льних ресурсів. 

Лекція 4 
Зміст і механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища. 
Забруднення як прояв еколого-економічного збитку. Суть економічних збитків від порушення навколишнього 
середовища та їх класифікація. Збиток як економічна категорія. Розрахунок збитків від забруднення довкілля. 

Лекція 5 
Ефективність природоохоронних заходів. Природоохоронні заходи: суть і класифікація. Визначення ефектив-
ності природоохоронних заходів. Еколого-економічна оцінка проектів. 

Лекція 6 
Механізм управління природокористуванням. Управління природокористуванням та його правові основи. Ор-
гани управління та контролю за природокористуванням. Система екологічних стандартів і нормативів 

Лекція 7 
Економічний механізм природокористування. Економічний механізм природокористування: складові, показ-
ники. Економічний інструментарій: роль у системі товарно- грошових відносин. Різновиди еколого-
економічних інструментів. 

Лекція 8 
Платежі за забруднення довкілля. Екологічний податок. Збори за забруднення атмосфери. Збори за забруднен-
ня водних об'єктів. Збори за розміщення відходів. 

Лекція 9 
Плата за використання природних ресурсів. Платежі (збори) за використання природних ресурсів та порядок 
їх розрахунку. Плата за використання земельних ресурсів. Плата за використання водних ресурсів. Плата за 
надра. Плата за біологічні ресурси. Розподіл зборів за використання природних ресурсів. 

Семінарсько-практичні заняття 

Семінарсько-практичне заняття 1 Використання водних ресурсів. 

Семінарсько-практичне заняття 2 Використання земельних та лісових ресурсів. 

Семінарсько-практичне заняття 3 Використання рекреаційних ресурсів. 

Семінарсько-практичне заняття 4 
Природокористування в Чорноморському регіоні. Стан і проблеми охорони 
довкілля, перспективи природокористування у Чорноморському регіоні. 

Семінарсько-практичне заняття 5 
Природокористування в Дунайському регіоні. Стан і проблеми охорони до-
вкілля, перспективи природокористування у Дунайському регіоні. 

 



 

Питання для самостійної роботи аспірантів 

1. Екологічна політика в Україні та її удосконалення. 
2. Інструменти екологічної політики та їх удосконалення. 
3. Державне регулювання природокористування в Україні та в світі. 
4. Екологічні фонди в Україні: проблеми та перспективи функціонування. 
5. Джерела фінансування охорони довкілля в Україні та їх розвиток. 
6. Фінансові важелі регулювання екологічної діяльності. 
7. Екологічна політика в промисловості. 
8. Екологічна політика на транспорті. 
9. Екологічна політика в  енергетиці. Альтернативні джерела енергії. 
10. Екологічне управління в Україні та його удосконалення. 
11. Державна система екологічного управління в Україні та її удосконалення. 
12. Інформаційні системи екологічного управління та їх удосконалення. 
13. Екологічна безпека в Україні: методи забезпечення та удосконалення. 
14. Екологічне планування в Україні та його удосконалення. 
15. Шляхи досягнення екологічної рівноваги в екосистемах. 
16. Економічні аспекти використання ГІС (геоінформаційних систем) для регіональних та національних екосистем. 
17. Розвиток маловідходних та безвідходних технологій в різних галузях економіки. 
18. Еколого-економічні аспекти функціонування галузей економіки. 
19. Основні напрямки екологізації економіки на шляху до сталого розвитку. 
20. Екологічна політика та розвиток та ефективність використання агропромислового комплексу. 
21. Екологічна політика розвитку та ефективність використання лісового комплексу. 
22. Еколого-економічна ефективність використання водних ресурсів.  
23. Екологічна політика паливно-енергетичного комплексу. 
24. Екологічна політика металургійного комплексу. 
25. Управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю на підприємстві. 
26. Удосконалення природоохоронної діяльності підприємств шляхом використання маловідходних та безвідходних тех-

нологій на підприємстві. 
27. Екологічний аудит в Україні (на рівні конкретного підприємства). 
28. Еколого-економічні аспекти функціонування підприємства. 



 

29. Економічна ефективність природоохоронних заходів. 
30. Удосконалення регіональної екологічної політики. 
31. Удосконалення національної екологічної політики. 
32. Екологічна політика водного господарства. 
33. Екологічна політика сільського господарства. 
34. Екологічна політика лісового господарства. 
35. Екологічно стале надрокористування. 
36. Економіка довкілля та глобальні проблеми природокористування. 
37. Природно-ресурсний потенціал. 
38. Економічна оцінка природних ресурсів. 
39. Зміст і механізм формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища. 
40. Ефективність природоохоронних заходів. 
41. Механізм управління природокористуванням. 
42. Економічний механізм природокористування. 
43. Платежі за забруднення довкілля. 
44. Плата за використання природних ресурсів. 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. 
1. Що означає поняття "проект"? 
2. Чим відрізняється сучасне тлумачення поняття "проект" від традиційного? 
3. Що означає управління проектами? 
4. Типи проектів. 
5. Основні закони управління проектами. 
6. Поняття життєвого циклу проекту. 
7. Основні фази життєвого циклу проекту. 
8. Що можна вважати початком проекту? 
9. Що можна вважати завершенням проекту? 
10. Заходи, що належать до основної діяльності за проектом. 
11. Чому треба мати блок із забезпечення проекту? 
12. Від чого залежить зміст фаз проекту? 
13. Приблизні співвідношення фаз життєвого циклу проекту за часом і вартістю. 
14. Структура життєвого циклу проекту. 
 

Тема 2. Ініціювання та планування змісту проекту. 
1. Як розробляється концепція проекту? 
2. Як формується ідея проекту? 
3. Як визначаються цілі та завдання проекту? 



 

4. Як проводяться заключні проектні дослідження на основі техніко-економічного, фінансового та загальноекономічного 
аналізу? 

5. Як проводиться проектний аналіз: технічний аналіз, комерційний аналіз, фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організа-
ційний аналіз, соціальний аналіз, економічний аналіз? 

6. Як проводиться оцінка ефективності проектів? 
7. Які принципи оцінки ефективності проектів? 
8. Які основні показники ефективності проектів? 
9. Які складові системи планування проекту? 
10. Яка сутність поняття «планування проекту»? 
11. Яка основна мета планування змісту проекту? 
12. Які є основні та допоміжні процеси планування? 
13. Які принципи планування проектів? 
14. Який зміст концептуального, стратегічного та тактичного планування? 
 

Тема 3. Структуризація проекту. 
1. Яке значення має структуризація проекту? 
2. Які основні завдання структуризації проекту? 
3. В чому сутність поняття структури розбиття робіт? 
4. Яке значення структури розбиття робіт в управлінні проектом? 
5. Які основні параметри, за якими може здійснюватись декомпозиція проекту? 
6. Які методологічні основи структуризації проекту? 
7. Які правила та основні етапи структуризації? 
8. Які основні підходи до структуризації проекту : «зверху__________-вниз» та «знизу –вверх»? 
9. Які можливі помилки структуризації проекту? 
10. Як поєднуються структури проекту? 
 

Тема 4. Планування проекту в часі. 
1. Як планується послідовність робіт? 
2. Сутність сіткового та календарного планування. 
3. Поняття та доцільність розробки сіткового графіка. 
4. Які є методи календарного планування? 



 

5. Які є сіткові графіки? 
6. Яка основна мета та завдання розробки сіткових графіків? 
7. Які основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків та графіків передування? 
8. Які є види логічних зв’язків у сіткових графіках? 
9. Побудова умовних діаграм. Система PERT. 
10. Методологія обчислення параметрів сіткового графіка. 
11. Оцінювання тривалості робіт (проекту). 
12. Моделювання тривалості робіт. 
13. Сутність, завдання та види календарних планів. 
14. Методологія календарного планування проектів. 
 

Тема 5. Планування людських і матеріальних ресурсів проекту. 
1. Що передбачає планування ресурсів проекту? 
2. Характеристика ресурсів проекту. 
3. Які є основні типи ресурсів? 
4. Який алгоритм ресурсного планування проекту? 
5. Які типи обмежень проектів? 
6. Яка сутність ресурсного конфлікту та методів його вирівнювання? 
7. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів. 
8. Система вимог до джерел забезпечення проекту. 
9. Ранжування джерел. 
10. Як визначити тип контракту? 
11. Адміністрування контрактів. 
12. План залучення капіталу (джерела фінансування проекту). 
13. Які особливості планування людських ресурсів. 
14. Поняття та основні характеристики команди проекту. 
15. Які підходи до формування команди проекту? 
16. Фактори формування та розвитку команди проекту. 
17. Підбір та оцінка персоналу проекту. 
18. Лідерство та керівництво в команді. 
19. Управління конфліктами в проектах. 



 

20. Мотивація персоналу. 
21. Які основні положення сучасних теорій мотивації? 
 

Тема 6. Планування витрат і складання бюджету проекту. 
1. Яка мета планування витрат проекту? 
2. Класифікація проектних витрат. 
3. Поняття собівартості проектних робіт, її склад за економічними елементами та калькуляційними статтями. 
4. Склад та методичні основи планування витрат періоду. 
5. Планування контрактів, кошторис витрат проекту. 
6. Поняття «бюджет проекту», «бюджетування». 
7. Зведений бюджет проекту як сукупність операційних та фінансових бюджетів. 
8. Взаємозв’язок бюджетів, їх типові форми, порядок складання. 
 

Тема 7. Основні форми організаційної структури проектів. 
1. Сутність поняття організаційної структури та її значення. 
2. Які загальні принципи та послідовність побудови організаційних структур управління проектами? 
3. Які є схеми організаційних структур залежно від системи взаємовідносин учасників проекту? 
4. Які є види організаційних структур залежно від змісту проекту? 
5. Органістичні та механістичні організаційні структури та їх порівняльна характеристика. 

 
Тема 8. Управління проектними ризиками. 

1. Поняття ризику та невизначеності. 
2. Яка є класифікація проектних ризиків? 
3. Управління ризиками як підсистема управління проектом. 
4. Якісний та кількісний аналіз проектних ризиків. 
5. Які є основні методи аналізу ризиків? 
6. Які є методи зниження ризиків проектів? 
7. Який алгоритм визначення ефективності методів зниження ризиків? 
 

Тема 9. Контроль за реалізацією проекту. 
1. Які основні завдання контролю за виконанням проекту? 



 

2. Які є методи контролю фактичного виконання проекту? 
3. Як здійснюється контролювання виконання календарних планів та бюджетів підрозділів? 
4. Кількісні та якісні дані, необхідні для контролю основних параметрів проекту. 
5. Як здійснюється контроль часу та вартості виконання робіт? 
6. Які є відносні показники виконання робіт? 
7. Підходи до визначення показника завершеності проекту. 
8. Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, форма подання. 
9. Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. 
10. Які основні варіанти дій у випадку відхилень проекту від плану? 
 

Тема 10. Управління якістю проекту. 
1. Яка сучасна концепція управління якістю? 
2. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення якості проекту. 
3. Які основні принципи управління якістю проекту? 
4. Метод системного управління якістю? 
5. Єдина схема розробки і впровадження системи. 
6. Витрати на забезпечення якості проекту. 
7. Існуючі системи якості. 
8. Процес структурування функції якості. 
9. Поточне управління якості. 
10. Які є статистичні методи контролю якості? 
11. Поняття норми і стандартів. 
12. Система стандартів ISO. 
13. Українська система норм. 
14. Сертифікація продукції. 
15. Закордонна система сертифікації. 
16. Які проводять роботи з підготовки і проведення сертифікації? 
17. Який порядок проведення сертифікації? 
18. Яка організаційна структура системи сертифікації? 
19. Об’єкти сертифікаційної діяльності. 
20. Забезпечення якості в управлінні проектами. 



 

21. Види і методи контролю якості. 
22. Поняття технічної інспекції на підприємстві - постачальника. 
23. Технічна інспекція на місці виробництва робіт. 
 

Тема 11. Автоматизація управління проектами. 
1. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. 
2. Поняття автоматизованої системи управління проектом. 
3. Які основні етапи розвитку програмного забезпечення? 
4. Структурні елементи й базовий набір функціональних можливостей автоматизованих систем управління проектами. 
5. Модель проекту в автоматизованих системах управління. 
6. Система управління проектами Microsoft Project. 
7. Професійна система управління проектами Open Plan. 
8. Система управління проектами Spider Project та ін. 
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Сума балів за всі види нав-
чальної діяльності Оцінка 

ЕСТS 
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 Бали нараховуються за наступним співвід-
ношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової 

оцінки; 
• Самостійна робота - 20% семестрової оці-

нки; 
• 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 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


