


 2  



 3 

ВСТУП 

 

Зміст досліджень за науковою спеціальністю 051 – «Економіка» 

освітньо-наукової програми " Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища "складають теоретичні, методологічні, методичні 

та прикладні проблеми раціонального використання, охорони і відтворення 

природно-ресурсного потенціалу і навколишнього природного середовища, 

забезпечення екологічної безпеки соціально-економічного розвитку і 

життєдіяльності людини. 

Вступники на освітньо-наукову програму «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка», що не 

мають фахової освіти за спеціальністю «Економіка», складають письмовий 

екзамен з «Економіки природокристування». 

Програма розроблена проєктною групою ОНП «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» 

Національного університету біоресурсів і природокористування України з 

урахування вимог Стандартів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» 

третього освітньо-наукового рівня і відображає теоретичні компоненти 

дисциплін, що входять до загального курсу підготовки фахівців з економіки, 

та базується на основних методологічних підходах та методах, розроблених у 

вітчизняній і в зарубіжній науковій літературі. 

Метою програми додаткового вступного іспиту є оцінювання рівня 

знань вступників з економіки землекористування, економіки використання 

мінерально-сировинних ресурсів, економіки використання водних ресурсів, 

ринку земель як складова економіки землекористування. 

Оцінювання вступника відбувається згідно з п.8.3 Правил прийому до 

аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (від 27 грудня 2019 р., протокол № 5) 

Оцінювання вступників за питаннями білету здійснюються за 100- 

бальною шкалою за такою пропорцією: 

письмова відповідь на екзамені з подальшою співбесідою- 

максимально 100 балів (50 балів за кожне з двох питання білету). 

Положення програми вступних випробувань відповідають 

компетентностям, якими має володіти магістр (спеціаліст). 

Програма додаткового вступного фахового випробування охоплює 

коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, 

що бажає навчатись в аспірантурі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України з метою здобуття освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» і охоплює наступні 

предметні області: 

Теоретико-методологічні засади економіки природокористування 

та охорони природи 

Класифікація природних ресурсів. Рента від використання природних 

ресурсів. Формування рентних доходів. Оцінка доходів споживача 
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природних ресурсів. Форми утворення диференціальної ренти. 

Диференціальні витрати. Диференціальна рента І і диференціальна рента II. 

Монопольна рента. Оцінка природних ресурсів. Загальні підходи до оцінки 

природних ресурсів. Врахування фактору часу при оцінці природних 

ресурсів. Ринкові методи оцінки природних ресурсів. 

 

Основи економіки навколишнього природного середовища 

Якість навколишнього середовища як ресурсу, що має економічну 

цінність. Екстернальні ефекти. Теоретичні основи регулювання викидів 

шкідливих речовин. «Асиміляційний потенціал» природного середовища і 

його економічні оцінки. Екстернальні витрати і власність на «асиміляційний 

потенціал». 

 

Економіка землекористування як наукова дисципліна 

Сутність економіки землекористування. Земля в біосоціальній і 

відтворювальній системі. Раціоналізація розподілу ресурсів. Економічна 

ефективність і добробут суспільства. Поняття й ознаки землекористування в 

різних сферах життєдіяльності людини. Місце землекористування в ринковій 

системі економіки. Предмет, метод і завдання курсу «Економіка 

землекористування». 

 

Економіка землекористування в умовах ринкових земельних 

відносин 

Рентний характер земельних відносин і землекористування в 

сільському господарстві. Земельна рента в населених пунктах та 

несільськогосподарських галузях. Вплив соціально-економічних факторів на 

раціоналізацію землекористування. Екологічні і правові обмеження 

використання земель. Еколого-економічна класифікація придатності земель 

до використання. 

 

Економіка використання мінерально-сировинних ресурсів 

Теорія виснаження мінерально-сировинних ресурсів і динамічна рента. 

Теоретичні умови виникнення динамічної обмеженості. Фактори, що 

впливають на процеси виснаження мінерально-сировинної бази. Формування 

стратегії використання ресурсів, що виснажуються, в умовах невизначеності. 

Співвідношення видобувних і переробних секторів економіки з погляду 

теорії виснаження. Проблеми використання мінерально-сировинних ресурсів 

України і шляхи їх подолання. 

 

Економіка використання водних ресурсів 

Доходи від використання водних ресурсів. Економічна оцінка води і 

плата за її використання. Економічна оцінка води і плата за забруднення 

водойм. Наслідки нераціонального використання водних ресурсів. Економіка 

водокористування. Економіка рибного господарства. 
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Економічний механізм охорони й раціонального використання лісів, 

рослинних і тваринних ресурсів 

Екологічне лісокористування. Плата за використання лісових ресурсів 

та користування земельними ділянками лісового фонду. Економічне 

стимулювання охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 

лісів. Стан лісокористування в Україні. Економічний механізм охорони й 

раціонального використання рослинних ресурсів. Економічний механізм 

охорони й раціонального використання тваринного світу. 

 

Економіка організації території сільськогосподарських 

землеволодінь та землекористувань 

Економічне обґрунтування землевпорядних рішень у проектах 

землеустрою сільськогосподарських підприємств. Економічне обґрунтування 

розміщення виробничих підрозділів і господарських центрів. Економічна 

оцінка розміщення магістральної дорожньої мережі. Економічна оцінка 

структуризації земельних угідь. Еколого-економічне обґрунтування системи 

сівозмін. Порівняльна оцінка варіантів організації території сівозмін. 

Особливості оцінки організації території багаторічних насаджень і кормових 

угідь. Комплексна оцінка економічної ефективності організації території та 

виробництва сільськогосподарського підприємства. 

 

Особливості економічного обґрунтування і визначення 

ефективності заходів з поліпшення та охорони земель 

Оцінка ефективності протиерозійної організації території. 

Обґрунтування проектів землеустрою в районах осушувальної і зрошувальної 

меліорації. Особливості економічного обґрунтування організації спеціальних 

і спеціалізованих сівозмін. Обґрунтування землевпорядних рішень у робочих 

проектах. 

 

Ринок земель як складова економіки землекористування 

Ринок земель як складова суспільних відносин. Вплив об’єктивних 

економічних законів на ринок земель. Земельна ділянка як об’єкт товарно-

грошових відносин. Проблеми удосконалення економічних механізмів 

регулювання земельних відносин в Україні. Ціноутворення на первинному 

ринку земель. Принципи, завдання та механізми державного регулювання 

ринку земель. Антимонопольне регулювання ринку землі. Критерії 

вимірювання економічної концентрації на ринку земель. 

 

Оренда землі та ринок прав оренди в економіці землекористування 

Поняття і функції оренди земель. Принципи оренди земель. Види і 

форми оренди земель. Економічний механізм оренди земель. Орендна плата 

за землю: склад і функції. Методичні підходи до визначення орендної плати 

за землю. 

 

Оцінювання ринкової вартості інвестицій у землекористування 
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Принципи оцінювання ринкової вартості інвестицій у 

землекористування. Доходність інвестицій у землекористування та права 

власності. Загальні принципи побудови традиційних моделей оцінки вартості 

інвестицій у землекористування. Традиційні моделі оцінки інвестицій 

землекористування з надлишкової орендною платою. Сучасні моделі ринкові 

оцінки інвестицій у землекористування. Оцінка доходності інвестицій у 

землекористування. Модель реальної вартості інвестицій у 

землекористування. 
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