




 

 

1. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою проведення фахового вступного випробування у вигляді іспиту 

є виявлення знань, вмінь, навичок, наукових здобутків, якими володіє 

кандидат на вступ до аспірантури для підготовки на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 Економіка. 
 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

1. Еколого-економічні проблеми природокористування і охорони 

навколишнього середовища. 

2. Загальна характеристика природних ресурсів України. 

3. Планування раціонального використання природних ресурсів. 

4. Економічна оцінка природних ресурсів. 

5. Плата за природні ресурси і забруднення навколишнього природного 

середовища.. 

6. Екологічні витрати як елемент собівартості продукції. 

7. Економічний механізм раціонального природокористування. 

8. Економічна ефективність охорони природи. 

9. Теорія економічних збитків від антропогенного впливу на навколишнє 

середовище. 

10. Формування природоохоронних фондів. 

11. Предмет економіки природокористування. 

12. Основи теорії економічних збитків. 

13. Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів. 

14. Поняття про запобігання екологічних збитків. 

15. Сутність економіко-екологічної безпеки 

16. Економічний розвиток та екологічний фактор. 

17. Економічна цінність природи та ефективність природокористування 

18. Визначення показників використання природних ресурсів на 

підприємстві та аналіз природомісткості виробництва 

19. Держава та ринок в охороні навколишнього середовища. 

20. Економічний механізм екологізації економіки 

21. Міжнародний досвід та співробітництво при вирішенні екологічних 

проблем 

22. Вплив промислового підприємства на навколишнє середовище 

23. Аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища 

24. Ефективність виробництва різних видів енергії 

25. Завдання та напрямки екологізації виробництва 



26. Оптимізація споживання ресурсів 

27. Принципи рециклювання. Напрямки розвитку безвідходних технологій 

28. Моніторинг природоохоронних інновацій 

29. Показники економічної ефективності інноваційних природоохоронних 

проектів 

30. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 
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3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Вступне випробування зі спеціальності 051 Економіка, що 

пропонується вступникам для продовження навчання за освітньо-науковою 

програмою підготовки докторів філософії, проводяться з метою виявлення у 

вступників теоретичних знань та практичних навичок, яких вони набули під 

час навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, та визначення 

можливості вступників опанувати освітньо-наукову програму «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» за 

спеціальністю 051 Економіка. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за 

рівнем вищої освіти «Доктор філософії». Вступник, який бажає здобути 

ступінь вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 051 Економіка, 

повинен: 

Знати:  

– класифікаційні ознаки природних факторів та процесів антропогенного 

впливу на природу, основні методичні підходи до економічної оцінки 

природних ресурсів, основи платного природокористування в Україні, 

механізм формування кадастрів природних ресурсів, основні проблеми 

власності на природні ресурси та підходи до їх вирішення, сучасні тенденції 

та проблеми ресурсовикористання в Україні і світі, теоретико-методологічні 

засади природокористування, та вміти здійснювати економічну оцінку 

природних ресурсів із застосуванням існуючої методичної бази, 

розраховувати платежі суб’єктів господарювання за використання природних 

ресурсів, погіршення їх якості, забруднення тощо, складати кадастри 

природних ресурсів, визначати соціо-еколого-економічну ефективність 

ресурсовикористання на основі системи відповідних показників, здійснювати 

регіональний аналіз ефективності ресурсовикористання, визначати найбільш 

перспективні шляхи й заходи ресурсозбереження для конкретних суб’єктів 

господарювання та їх соціо-еколого-економічну ефективність, забезпечувати 

організаційний супровід таких заходів. 

Вступні випробування проводяться в усній формі в 2 етапи: 

На першому етапі здійснюється опитування претендента за 

екзаменаційними білетами, які містять 3 питання з наведеного у Розділі 1 

переліку. 

На другому етапі претендент надає презентацію наукового 

дослідження, яка показує наукові інтереси здобувача і містить об’єкт та 

предмет дослідження, методику розробки, майбутній результат та 

впровадження результатів в навчальний процес та/або у сфери господарства. 

Кожен етап оцінюється окремо. 



Відповіді на кожне запитання екзаменаційного білету оцінюються за 

шкалою ОДЕКУ згідно з п. 2.4 Положення про критерії оцінки знань 

студентів в ОДЕКУ, а потім виставляється підсумкова оцінка за рішенням 

всіх членів комісії. 

Презентація оцінюється за шестибальною шкалою:  

0 – немає наукового доробку і дослідницьких пропозицій;  

1 – немає наукового доробку але є обґрунтовані дослідницькі 

пропозиції; 

2 – має науковий доробок представлений у вигляді дослідження та 

розрахунків у магістерській роботі, але не надав обґрунтовані дослідницькі 

пропозиції;  

3 – має науковий доробок представлений у вигляді опублікованих тез, 

матеріалів доповідей, але не надав обґрунтовані дослідницькі пропозиції,  

4 – має науковий доробок представлений у вигляді опублікованих тез, 

матеріалів доповідей та надав обґрунтовані дослідницькі пропозиції,  

5 – має науковий доробок представлений у вигляді статті в фаховому 

виданні рекомендованому ДАК України, або в зарубіжному виданні та надав 

обґрунтовані дослідницькі  пропозиції. 
 


