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ПЕРЕДМОВА 

Перебуваючи у стані глибокої екологічної кризи, Україна потребує 

розробки ефективних, дієвих заходів, спрямованих на її подолання та 

забезпечення умов сталого розвитку економіки. Однією з проблем просування 

до реалізації вищенаведених принципів та умов є екологізація економіки. Цей 

процес потребує розробки та використання дієвого механізму її реалізації в 

реальному житті з урахуванням сучасного рівня розвитку економіки країни та 

постановки першочергових завдань. Організаційно-економічний механізм 

екологізації представляє собою сукупність організаційних форм та економічних 

важелів, взаємодія яких дозволяє забезпечувати здійснення процесу, що 

циклічно повторюється, спрямованого на підвищення економіко-екологічної 

ефективності суспільного виробництва і стимулювання проведення 

природоохоронних заходів. Таким чином, організаційно-економічний механізм 

екологізації економічного розвитку розглядається з точки зору інтеграції 

екологічних цілей та засобів їх реалізації у систему стратегічного управління 

економічною системою. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організаційно-економічні 

відносини, які виникають між господарюючими суб’єктами, державними 

органами в процесі управління екологічною діяльністю, екологізацією 

виробництва на різних ієрархічних рівнях народногосподарської діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-економічний 

механізм екологізації» є формування у студентів системи знань щодо теорії, 

методів та форм управління екологічною діяльністю, екологізацією 

відтворювальних процесів (виробництва) на різних ієрархічних рівнях 

народногосподарської діяльності, які в сукупності створюють загальний 

інструмент управління економікою природокористування – господарський 

(організаційно-економічний) механізм.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організаційно-економічний 

механізм екологізації» є: 

1) вивчення методів оцінки рівня екологізації; 

2) розкриття структурної побудови організаційно-економічного та 

відтворювального механізму екологізації; 

3) вивчення головних рис та особливостей екологічного підприємництва та 

екологічного менеджменту; 

4) вивчення імперативів та принципів екологічної модернізації; 

5) визначення ролі держави та ринку в процесах екологізації.  

Методичні рекомендації призначені для більш ефективного сприйняття 

студентами теоретичних знань, отримання практичних навиків, набуття досвіду 

використання теоретичних знань в реальних умовах діяльності через 

розв’язання проблемних завдань.  До кожної теми пропонуються теоретичні 

питання для опрацювання, тести з можливістю обрання однієї правильної 

відповіді, практичні завдання.  
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ТЕМА 1 

Поняття та оцінка рівня екологізації економіки 

1.1. Поняття, зміст, цілі та завдання екологізації. Відмінність 

екологізації від природозахисних заходів. 

1.2. Функції та принципи екологізації. 

1.3. Оцінка рівня екологізації. 

1.4. Історія розвитку процесів екологізації. Стан екологізації економіки в 

Україні. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Поясніть, що розуміють під екологізацією економіки. 

2. Розкрийте сутність інтегрального екодеструктивного впливу. 

3. Назвіть та охарактеризуйте процеси, що становлять основу 

екодеструктивної діяльності. 

4. Опишіть головну мету екологізації. 

5. Назвіть основні завдання екологізації. 

6. Поясніть, в чому полягає відмінність понять “екологізація” та 

“природоохоронна діяльність”. 

7. Назвіть, що є критерієм соціально-економічної ефективності екологізації. 

8. Охарактеризуйте головні функції екологізації. 

9. Дайте стислу характеристику основним принципам екологізації. 

10. Розкрийте сутність проблем формування порівнянних кількісних оцінок 

при розрахунку рівня екологізації.  

11. Охарактеризуйте переваги та недоліки у використанні економіних 

показників для оцінки рівня екологізації. 

12. Поясніть логіку використання енергетичних показників, як одного з 

методичних підходів до оцінки рівня екологізації. 

13. Дайте стислу характеристику показників екологічного навантаження 

(земельних показників). 

14. Поясніть, як можуть бути використані якісні та кількісні оцінки при 

застосуванні показників порівняння для оцінки рівня екологізації. 

15. Поясніть, в чому полягає відмінність між попереднім методичним 

підходом та підходом на основі порівняння з попереднім зразком. 

16. Назвіть, при якому методичному підході ті чи інші види 

екодеструктивної діяльності обліковуються за прямим та непрямим 

методом. 

17. Поясніть, чому у повному обсязі не всі вище розглянуті методичні 

підходи можуть бути реалізовані в сучасних економічних умовах 

України. 

18. Назвіть та дайте стислу характеристику основних етапів екологізації 

виробництва, які пройшло людство в процесі розвитку екологічної 

свідомості. 
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Тести 

 

1. «Екологізація» в загальному розумінні представляє собою: 

а)зниження природоємкості виробництва та зменшення навантаження на 

природу; 

б)процес послідовного впровадження ідей збереження природи і стійкого 

навколишнього середовища  в сфері законодавства, розробки технологій, 

економіки і т.д.; 

в)різноплановий, системний підхід до бачення об’єктивного світу і більш 

глибоке усвідомлення ролі природи в житті людини; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

2. Екологізація економіки – це: 

а)зниження природоємкості виробництва та зменшення навантаження на 

природу; 

б)запровадження технології підвищення екологічності промислових 

підприємств; 

в)забезпечення моніторингу навколишнього середовища та посилення 

екологічних вимог; 

г)правильна відповідь  б) і в). 

 

3. «Екологізація» в прикладному аспекті являє собою: 

а)зниження природоємкості виробництва та зменшення навантаження на 

природу; 

б)процес послідовного впровадження ідей збереження природи і стійкого 

навколишнього середовища  в сфері законодавства, розробки технологій, 

економіки і т.д.; 

в)різноплановий, системний підхід до бачення об’єктивного світу і більш 

глибоке усвідомлення ролі природи в житті людини; 

г)правильна відповідь  а) і в). 

 

4. Головною метою «екологізації» є: 

а)зменшення природомісткості всього людського господарства, 

економіки, техносфери; 

б)зменшення забруднення природних комплексів; 

в)зменшення техногенного навантаження; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

5. Під інтегральним екодеструктивним впливом розуміється: 

а)підхід  до бачення об’єктивного світу і більш глибоке усвідомлення ролі 

природи; 

б)процес виробництва і споживання товарів і послуг в розрахунку на 

одиницю сукупного суспільного продукту; 
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в)приведені до єдиної критеріальної бази  результати негативних 

наслідків впливу на людину і природні системи процесів виробництва і 

споживання; 

г)правильна відповідь  б) і в). 

 

6. Поняття екологізації економіки конкретизував: 

а)М.І.Хилько; 

б)Л.Г.Мельников; 

в)В.С.Крисаченко; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

7. Екологізація здійснюється через систему: 

а)організаційних заходів та іноваційних процесів; 

б)технологічну конверсію та нераціональне використання 

природоресурсів; 

в)реструктуризацію сфери виробництва та зменшення обсягу 

виробництва; 

г)правильна відповідь  а) і в). 

 

8. Природоохоронна діяльність спрямована на: 

а)пом’якшення економічної недосконалості існуючих технологій; 

б)охорону компонентів середовища від забруднення; 

в)організаію заходів реструктуризації сфери виробництва; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

9. Головними функціями екологізації є: 

а)відтворювальна, просторова, соціально-економічна; 

б) матеріальна, фізична, просторова; 

 в)демографічна, відтворювальна, соціально-економічна; 

г)правильна відповідь б) і в). 

 

10.  Встановлення адресності і міри відповідальності суб’єктів і об’єктів 

екодеструктивної діяльності – це: 

а)принцип максимальної ефективності; 

б)принцип поділу відповідальності; 

в)принцип  адекватності інструментарію; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

11.  Необхідність обліку та одержання інтегрального ефекту дій у всьому 

циклі виробництва і споживання продукції – це: 

а)принцип інтегрального підходу; 

б)принцип системного підходу; 

в)принцип максимальної ефективності; 

г)правильна відповідь  а) і б). 
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12.  Формування мотиваційного інструментарію, що відповідає даним 

обставинам – це: 

а)принцип адекватності інструментарію; 

б)принцип орієнтації на причини; 

в)принцип системного підходу; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

13.  Ліквідація причин, а не боротьба з наслідками – це: 

а)принцип максимальної ефективності; 

б)принцип інтегрального підходу; 

в)принцип орієнтації на причини; 

г)правильна відповідь  а) і б). 

 

14.  Досягнення цілей екологізації з мінімальними витратами та 

одержанням максимальної віддачі коштів - це: 

а)принцип максимальної ефективності; 

б)принцип орієнтації на причини; 

в)принцип поділу відповідальності; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

15.  Здійснення впливу  на всі об’єкти та суб'єкти природокористування, які 

прямо або побічно можуть сприяти досягненню цілей екологізації – це: 

а)принцип орієнтації на причину; 

б)принцип системного підходу; 

в)принцип максимальної ефективності; 

г)правильна відповідь  б) і в). 

 

16. В процесі розвитку екологічної свідомості людство пройшло таку 

кількість етапів: 

а)3; 

б)4; 

 в)2; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

17. Досягнення оптимального балансу між екологізацією та економічними 

цілями є: 

а)завданням екологізації; 

б)метою екологізації; 

в)напрямом екологізації. 

г)правильна відповідь в) і а). 

 

18. До методичних підходів оцінки рівня екологічності продукції відносять 

використання: 
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а)економічних та енергетичних показників; 

б)соціальних і показників порівняння; 

в)земельних та водних показників; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

19.  Система кількісних та якісних показників дозволяє: 

а)оцінювати ефективність робочого персоналу; 

б)обгрунтовано планувати соціальні заходи щодо його вдосконалення; 

в)об’єктивно визначити рівень екологічності виробництва і споживання; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

20. Антропогенні процеси визначаються як: 

а)процеси порушення природних ландшафтів; 

б)процеси прямого негативного впливу на тварини і рослини; 

в)процеси прямого впливу на організм людини; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

21. Критерієм соціально-економічної ефективності екологізації є:  

 а)стабільність соціального ефекту в часі; 

б)стабільність економічного ефекту в часі; 

в)стабільність екологічного ефекту в часі; 

г)правильна відповідь в) і а). 

 

22. Соціально-економічна функція екологізації пов’язана з: 

а)запровадженням  ресурсозберігаючих технологій, обладнання та 

матеріалів; 

б)екологічним вихованням населення, підвищенням культури 

виробництва; 

в)збільшенням випуску засобів індивідуального екологічного 

моніторингу, захисту, контролю; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

23. Реалізація головних напрямків екологізації економіки України дозволить: 

а)істотно зменшити техногенне навантаження на довкілля і покращення 

його стану; 

б)підвищити рівень вдосконалення технологій; 

в)удосконалити екологічне обладннання, підвищити ефективність 

життєвого циклу виробів і послуг; 

г)правильна відповідь а) і б). 

24. Оцінку рівня екологічності на основі інтегральних показників 

енергоємкості продукції передбачає підхід на основі застосування: 

а)показників порівняння; 

б)енергетичних показників; 

в)показників екологічного навантеження; 
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г)правильна відповідь відсутня. 

 

25. На оцінці рівня екологічності продукції за величиною екологічних 

витрат, обумовлених різними процесами впливу на середовище, заснований 

підхід, що передбачає використання: 

 а)економічних показників; 

 б)порівняння з попереднім зразком; 

 в)показників екологічного навантаження; 

г)правильна відповідь б) і в). 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Доповніть схему елементами, яких не вистачає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Процеси, що становлять основу екодеструктивної діяльності 

 

Завдання 2. З’єднайте функції екологізації з відповідними ним 

характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Головні функції екологізації 

Головні функції екологізації 

 

Відтворювальна 

визначається виробленням науково обґрунтованої системи 

екологічного районування, складання територіальних схем 

природокористування, виявленням розбіжностей усередині 

еколого-економічних районів 

 

Соціально-

екологічна 

заснована на можливості створення оптимальних умов для 

відтворення природного потенціалу з метою ефективного 

використання його майбутніми поколіннями економічних 

районів 

Просторова пов’язана з екологічним вихованням населення, підвищенням 

культури виробництва  

Процеси, що становлять основу екодеструктивної 

діяльності 

 

… 

 

… 
Процеси прямого 

впливу на організм 

людини, які можуть 

становити загрозу її 

життю та здоров’ю 

Процеси, що чинять 

негативний вплив на 

особистість людини 

… 
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Завдання 3. З’єднайте основні принципи екологізації з відповідними ним 

характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Принципи екологізації 
 

Завдання 4. Доповніть схему систематизації методичних підходів до 

формування критеріальної бази оцінки рівня екологічності продукції та видів 

діяльності елементами, яких не вистачає. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Методичні підходи до формування критеріальної бази 

оцінки рівня екологічності продукції та видів діяльності 
 

Принципи екологізації 

Інтегральний 

підхід 

здійснення впливу на всі об’єкти та суб’єкти 

природокористування, які прямо або побічно можуть 

сприяти досягненню цілей екологізації 

Орієнтація на 

причини 

 

Поділ 
відповідальності 

Адекватність 

інструментарію 

Системний 

підхід 

Максимальна 

ефективність 

необхідність обліку та одержання інтегрального ефекту дій 

у всьому циклі виробництва і споживання продукції 

досягнення цілей екологізації з мінімальними витратами та 

одержанням максимальної віддачі коштів 

встановлення адресності і міри відповідальності суб’єктів і 

об’єктів екодеструктивної діяльності 

ліквідація причин, а не боротьба з наслідками 

формування мотиваційного інструментарію, що відповідає 

даним обставинам 

Методичні підходи до формування критеріальної бази оцінки 

рівня екологічності продукції та видів діяльності 

 

економічні показники 

 

… 
 

земельні показники 

наявність або відсутність 

екологічно “гарячих” 

місць 

 

… 
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Завдання 5. Розташуйте в хронологічному порядку етапи екологізації 

виробництва. 

 

Таблиця 1.1 - Етапи екологізації виробництва 

 
Етапи екологізації виробництва Порядковий номер етапу  

Екологічно обумовлене вдосконалення технологій  

Розвиток екологічного обладнання  

Виробництво товарів, що обслуговують принципово новий 

(екологічно зберігаючий) спосіб життя 

 

Підвищення ефективності складових життєвого циклу 

виробів і послуг 

 

 

ТЕМА 2 

Механізми екологізації економіки. 

Організаційно-економічний механізм екологізації 

2.1. Поняття та зміст організаційно-економічного механізму 

екологізації. 

2.2. Еколого-економічні інструменти як елемент механізму екологізації. 

2.3. Форми еколого-економічних інструментів. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Поясніть, що собою представляє організаційно-економічний механізм 

екологізації.  

2. Дайте характеристику основних аспектів мотивації формування 

організаційно-економічного механізму екологізації. 

3. Охарактеризуйте основну мету розробки та функції механізму 

екологізації. 

4. Назвіть основні завдання, реалізації яких є методологічною основою 

розроблення та впровадження організаційно-економічного механізму 

екологізації. 

5. Дайте характеристику суб’єктів та  об’єктів організаційно-економічного 

механізму екологізації. 

6. Опишіть керовану та керуючу, організаційну та економічну підсистеми, 

що є складовими елементами механізму екологізації. 

7. Поясніть, що розуміють під еколого-економічними інструментами. 

8. Поясніть, що передбачає механізм дії еколого-економічних інструментів. 

9. Назвіть найбільш суттєві фактори при розробці та застосуванні систем 

еколого-економічних інструментів. 

10. Назвіть чотири основні групи еколого-економічних інструментів залежно 

від механізмів реалізації. 

11. Поясніть, яким чином поділяються еколого-економічні інструменти в 

залежності від природи впливу на економічні інтереси суб’єкта. 
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12. Розкрийте сутність емпіричних та розрахункових  еколого-економічних 

інструментів, на які вони поділяються в залежності від методичних 

підходів до встановлення ставок. 

13. Розкрийте сутність використання критеріальної розрахункової бази 

ставок.  

14. Поясніть, в чому полягає сутність принципів: “забруднювач платить”, 

“споживач платить”, “все суспільство платить”. 

15. Розкрийте сутність і поясніть, в чому полягає відмінність між податковою 

та дотаційною варіаціями впливу на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів. 

16. Назвіть податки, які використовуються в екологічних цілях. 

17. Поясніть, що можна віднести до основних видів та напрямів надання 

податкових пільг. 

18. Охарактеризуйте експортні та імпортні мита як види еколого-

економічних інструментів. 

19. Поясніть, як можуть бути використані плата та платежі в якості еколого-

економічних інструментів. 

20. Поясніть, яка роль штрафу як виду  якості еколого-економічних 

інструментів.  

21. Назвіть основні види штрафних санкцій стосовно до екологічної сфери. 

22. Розкрийте сутність прямих та непрямих субсидій. 

23. Охарактеризуйте особливості застосування дотацій в екологічній сфері. 

24. Аргументуйте, чому грант є одним з дієвих форм еколого-економічних 

інструментів. 

25. Назвіть основні форми використання кредиту як економічного 

інструменту для вирішення екологічних проблем. 

26. Назвіть основні форми використання виплат та відшкодування витрат, які 

використовуються в різних країнах. 

27. Поясніть, в чому полягає особливість застосування прискореної 

амортизації як виду еколого-економічних інструментів. 

28. Охарактеризуйте методи прямого та непрямого регулювання цін. 

29. Поясніть, які існують основні напрями сприяння (обмеження) на ринку. 

30. Дайте характеристику особливостей застосування премій, нагород, призів 

в якості еколого-економічних інструментів. 

31. Розкрийте сутність та назвіть основні завдання екологічного страхування. 

 

Тести 

 

1. Організаційно-економічний механізм екологізації – це: 

а)система виробничих взаємозв’язків працівників із засобами 

виробництва та між собою, що утворює певний порядок здійснення трудового 

процесу; 

б)сукупність процесів чи дій, що призводять до утворення і 

вдосконалення зв’язків між частинами цілого; 
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в)сукупність організаційних форм та економічних важелів, взаємодія яких 

дозволяє забезпечувати здійснення процесу, що циклічно повторюється, 

направленого на підвищення економіко-екологічної ефективності суспільного 

виробництва і стимулювання проведення природоохоронних заходів; 

г)це об’єднання людей, що разом реалізують певну програму або мету і 

діють на основі встановлених правил та процедур. 

 

2. Мотивацією формування організаційно-економічного механізму 

екологізації виступають три основні аспекти: 

а)екологічний, економічний, соціальний; 

б)політичні, економічні, філософські; 

в)соціальні, філософські, юридичні; 

г)юридичні, екологічні, політичні. 

 

3. Основна мета розробки механізму екологізації полягає в: 

а)зниженні екодеструктивного впливу господарської діяльності на 

природну систему; 

б)зниженні вирубки лісів і викидів у навколишнє середовище; 

в)підвищенні екодеструктивного впливу господарської діяльності на 

природну систему; 

г)недопущенні екологічних катастроф. 

 

4. Суб’єктами організаційно-економічного механізму екологізації є:  

а)органи влади, банки, автовиробники тощо; 

б)банківські установи, країни ЄС, аудиторські фірми, фармацевтичні 

компанії тощо; 

в)фармацевтичні компанії, автовиробники, суб’єкти господарювання 

тощо;  

г)органи влади, суб’єкти господарювання, банківські установи, страхові 

та інвестиційні компанії, аудиторські фірми тощо. 

 

5. Основним об’єктом механізму екологізації є: 

а)процес перетворення ресурсів; 

б)процес господарської діяльності; 

в)технологічний процес; 

г)процес зниження викидів при виробництві. 

 

6. В якості керуючої підсистеми виступають: 

а)недержавні органи управління та юридичні компанії; 

б)страхові компанії та банківські системи;  

в)органи державної влади та недержавні органи управління; 

г)приватні компанії та органи державної влади. 

 

7. Економічна підсистема складається з таких основних елементів: 
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а)системи економічних стимулів та санкцій, фінансово-кредитної 

системи, системи платежів за використання ресурсів, забруднення довкілля, 

розміщення відходів та ціноутворюючої системи з урахуванням екологічного 

фактору; 

б)системи економічних стимулів та санкцій, фінансово-кредитні системи, 

ціноутворюючі системи з урахуванням екологічного фактору; 

в)забруднення довкілля, системи економічних стимулів та санкцій, 

страхові системи, екологічні системи в середині приватних компаній; 

г)ціноутворюючі системи з урахуванням екологічного фактору, системи 

екологічних стимулів, системи економічних стимулів та санкцій. 

 

8. Під еколого-економічними інструментами розуміються: 

а)засоби впливу на екологічний стан суб’єктів господарської діяльності;  

б)засоби впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів з метою 

орієнтації їхньої діяльності в екологічно сприятливому напрямку; 

в)інструменти, завдяки яким знижують рівень забруднення 

навколишнього середовища; 

г)інструменти, завдяки яким держави контролюють рівень викидів на 

господарських суб’єктах.   

 

9. Найбільш суттєвими факторами при розробці та застосуванні систем 

еколого-економічних інструментів є: 

а)механізм реалізації, природа впливу, методичні підходи до 

встановлення ставок, критеріальна база розрахунку ставок, вихідний принцип 

впливу на ключові групи економічних суб’єктів, форма інструментів; 

б)механізм реалізації, вплив природи, форма інструментів, база 

розрахунку ставки екологічного податку; 

в)методичні підходи до встановлення ставок, база розрахунку ставки 

екологічного податку, вихідний принцип впливу на ключові групи економічних 

суб’єктів; 

г)форма інструментів та засоби їх застосування, методичні підходи до 

встановлення ставок, природа впливу, методичні підходи до встановлення 

ставок. 

 

10. Залежно від механізмів реалізації системи еколого-економічних 

інструментів диференціюються на чотири основні групи: 

а)сприяння на ринку, регіональний перерозподіл коштів, вільні ринкові 

механізми перерозподілу коштів; 

б)адміністративний перерозподіл коштів, закриті ринкові механізми 

перерозподілу коштів та сприяння на ринку; 

в)регіональний перерозподіл коштів, вільні та закриті ринкові механізми 

перерозподілу коштів, адміністративний перерозподіл коштів; 

г)адміністративний перерозподіл коштів, фінансові трансферти, вільні 

ринкові механізми перерозподілу коштів та  сприяння на ринку. 
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11. В залежності від природи впливу на економічні інтереси суб’єкта 

еколого-економічні інструменти умовно можна розділити на дві групи: 

а)спрямовані на збільшення доходу та спрямовані на зменшення 

шкідливих викидів; 

б)для контролю за екологічними стандартами та спрямовані на вилучення 

доходів; 

в)спрямовані на вилучення доходів та спрямовані на збільшення доходу; 

г)спрямовані на запровадження екологічних стандартів та спрямовані на 

вилучення доходів. 

 

12. В залежності від методичних підходів до встановлення ставок еколого-

економічні інструменти діляться на дві групи: 

а)економічні та емпіричні; 

б)емпіричні та фінансові; 

в)емпіричні та розрахункові; 

г)розрахункові та юридичні.  

 

13. Принцип “забруднювач платить” полягає в тому, що: 

а)компенсацію екологічних витрат, пов’язаних з впливом на природне 

середовище, повинні здійснювати споживачі товарів, при виробництві яких 

вони виникли; 

б)оплату витрат реалізації екологічних цілей, що мають глобальне, 

загальнонаціональне або регіональне значення, повинні здійснювати з фондів 

відповідного рівня, створюваних за рахунок коштів платників податків на 

солідарній основі; 

в)компенсацію за екологічний збиток повинна сплачувати країна, в якій 

знаходиться забруднювач;  

г)компенсацію екологічних витрат, викликаних впливом на природне 

середовище, повинен здійснювати економічний суб’єкт, який своєю діяльністю 

безпосередньо привів до їх виникнення. 

 

14. Принцип “споживач платить” полягає в тому, що: 

а)компенсацію екологічних витрат, пов’язаних з впливом на природне 

середовище, повинні здійснювати споживачі товарів, при виробництві яких 

вони виникли; 

б)компенсацію екологічних витрат, викликаних впливом на природне 

середовище, повинен здійснювати економічний суб’єкт, який своєю діяльністю 

безпосередньо привів до їх виникнення; 

в)оплату витрат реалізації екологічних цілей, що мають глобальне, 

загальнонаціональне або регіональне значення, повинні здійснювати з фондів 

відповідного рівня, створюваних за рахунок коштів платників податків на 

солідарній основі; 
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г)компенсацію за екологічний збиток повинна сплачувати країна, в якій 

знаходиться забруднювач. 

 

15. Принцип “все суспільство платить” полягає в тому, що: 

а)оплату витрат реалізації екологічних цілей, що мають глобальне, 

загальнонаціональне або регіональне значення, повинні здійснювати з фондів 

відповідного рівня, створюваних за рахунок коштів платників податків на 

солідарній основі; 

б)компенсацію за екологічний збиток повинна сплачувати країна, в якій 

знаходиться забруднювач; 

в)компенсацію екологічних витрат, пов’язаних з впливом на природне 

середовище, повинні здійснювати споживачі товарів, при виробництві яких 

вони виникли; 

г)компенсацію екологічних витрат, викликаних впливом на природне 

середовище, повинен здійснювати економічний суб’єкт, який своєю діяльністю 

безпосередньо привів до їх виникнення; 

 

16. Податок - це: 

а)обов’язкове і безоплатне (у прямому сенсі) вилучення коштів, 

здійснюване державою або місцевими органами влади для фінансування 

суспільних витрат; 

б)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

в)грошові чи інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за 

використовувані ресурси, природні блага (включаючи асиміляційний 

потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності; 

г)грошова допомога або інші види допомоги за рахунок державних чи 

інших джерел, що надаються юридичними або фізичними особами для 

покриття збитків на спеціальні цілі. 

 

17.Мито - це: 

а)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

б)грошова допомога або інші види допомоги за рахунок державних чи 

інших джерел, що надаються юридичними або фізичними особами для 

покриття збитків на спеціальні цілі; 

в)обов’язкове і безоплатне (у прямому сенсі) вилучення коштів, 

здійснюване державою або місцевими органами влади для фінансування 

суспільних витрат; 

г)грошові чи інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за 

використовувані ресурси, природні блага (включаючи асиміляційний 

потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності. 
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18. Плата, платежі - це:  

а)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

б)обов’язкове і безоплатне (у прямому сенсі) вилучення коштів, 

здійснюване державою або місцевими органами влади для фінансування 

суспільних витрат; 

в)грошові чи інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за 

використовувані ресурси, природні блага (включаючи асиміляційний 

потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності; 

г)грошове покарання у вигляді стягнення з винуватця певної суми; міра 

матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні 

законів, договорів,чинних правил. 

 

19. Штраф - це: 

а)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

б)грошове покарання у вигляді стягнення з винуватця певної суми; міра 

матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні 

законів, договорів,чинних правил; 

в)грошові чи інші блага, які економічний суб’єкт сплачує за 

використовувані ресурси, природні блага (включаючи асиміляційний 

потенціал) і за можливості здійснення господарської діяльності; 

г)обов’язкове і безоплатне (у прямому сенсі) вилучення коштів, 

здійснюване державою або місцевими органами влади для фінансування 

суспільних витрат. 

 

20. Субсидія - це: 

а)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

б)грошове покарання у вигляді стягнення з винуватця певної суми; міра 

матеріального впливу на юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні 

законів, договорів, чинних правил; 

в)грошова допомога або інші види допомоги за рахунок державних чи 

інших джерел, що надаються юридичними або фізичними особами для 

покриття збитків на спеціальні цілі; 

г)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам. 

 

21. Дотація - це: 
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а)грошова допомога або інші види допомоги за рахунок державних чи 

інших джерел, що надаються юридичними або фізичними особами для 

покриття збитків на спеціальні цілі; 

б)оплачуване субсидоване замовлення державних або інших організацій 

на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи інших робіт; 

грошові кошти, що виділяються в порядку благодійності для фінансової 

підтримки наукових досліджень, вчених, діячів культури; 

в)обов’язковий внесок, що стягується митними органами даної країни при 

ввезенні товару на її територію або його вивіз з цієї території і є невід’ємною 

умовою такого ввезення або вивезення; 

г)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам. 

 

22. Грант - це: 

а)грошова допомога або інші види допомоги за рахунок державних чи 

інших джерел, що надаються юридичними або фізичними особами для 

покриття збитків на спеціальні цілі; 

б)оплачуване субсидоване замовлення державних або інших організацій 

на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи інших робіт; 

грошові кошти, що виділяються в порядку благодійності для фінансової 

підтримки наукових досліджень, вчених, діячів культури; 

в)позика в грошовій або товарній формі, що надається кредитором 

позичальнику на умовах повернення, найчастіше з виплатою позичальнику 

відсотка за користування позикою; 

г)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам. 

 

23. Виплати, відшкодування витрат - це: 

а)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

б)оплачуване субсидоване замовлення державних або інших організацій 

на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи інших робіт; 

грошові кошти, що виділяються в порядку благодійності для фінансової 

підтримки наукових досліджень, вчених, діячів культури; 

в)система заходів (головним чином, введення спеціальних норм 

амортизації), що дозволяє збільшувати величину амортизаційних фондів 

(неоподатковувану податком частину доходу) в перші роки експлуатації 

основних засобів; 

г)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам. 
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24. Прискорена амортизація - це: 

а)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

б)оплачуване субсидоване замовлення державних або інших організацій 

на виконання наукових досліджень, конструкторських розробок чи інших робіт; 

грошові кошти, що виділяються в порядку благодійності для фінансової 

підтримки наукових досліджень, вчених, діячів культури; 

в)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам; 

г)система заходів (головним чином, введення спеціальних норм 

амортизації), що дозволяє збільшувати величину амортизаційних фондів 

(неоподатковувану податком частину доходу) в перші роки експлуатації 

основних засобів. 

 

25. Цінові інструменти - це: 

а)система заходів (головним чином, введення спеціальних норм 

амортизації), що дозволяє збільшувати величину амортизаційних фондів  

(неоподатковувану податком частину доходу) в перші роки експлуатації 

основних засобів; 

б)система заходів впливу на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів, основним результуючим механізмом якої є цілеспрямована зміна 

ймовірності різних видів діяльності (товарів) за допомогою зменшення або 

збільшення цін; 

в)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

г)грошова або інша компенсація за успіхи у здійсненні екологічної 

діяльності. 

 

26. Премія, нагорода, приз - це: 

а)грошова або інша компенсація за успіхи у здійсненні екологічної 

діяльності; 

б)система заходів впливу на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів, основним результуючим механізмом якої є цілеспрямована зміна 

ймовірності різних видів діяльності (товарів) за допомогою зменшення або 

збільшення цін; 

в)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

г)створення за рахунок грошових коштів економічних суб’єктів 

резервних (страхових) фондів, призначених для відшкодування збитків від 
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впливу на природне середовище в результаті непередбачених надзвичайних 

ситуацій (екологічних аварій, катастроф тощо). 

 

27. Екологічне страхування - це: 

а)створення за рахунок грошових коштів економічних суб’єктів 

резервних (страхових) фондів, призначених для відшкодування збитків від 

впливу на природне середовище в результаті непередбачених надзвичайних 

ситуацій (екологічних аварій, катастроф тощо); 

б)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

в)система заходів впливу на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів, основним результуючим механізмом якої є цілеспрямована зміна 

ймовірності різних видів діяльності (товарів) за допомогою зменшення або 

збільшення цін; 

г)грошова або інша компенсація за успіхи у здійсненні екологічної 

діяльності. 

 

28. Сприяння (обмеження) на ринку - це: 

а)грошова або інша компенсація за успіхи у здійсненні екологічної 

діяльності; 

б)система заходів впливу на економічні інтереси господарюючих 

суб’єктів, основним результуючим механізмом якої є цілеспрямована зміна 

ймовірності різних видів діяльності (товарів) за допомогою зменшення або 

збільшення цін; 

в)грошові виплати юридичним чи фізичним особам, або система заходів, 

спрямованих на компенсацію різних форм збитку, пов’язаного з порушенням 

середовища чи необхідністю нести додаткові витрати щодо його недопущення; 

г)комплекс організаційних заходів, що дозволяє надати додаткові 

економічні переваги екологічно орієнтованим суб’єктам або створити 

економічні обмеження екологічно несприятливим суб’єктам, як правило, без 

прямого фінансового впливу на їхні інтереси (вилучення доходу або 

субсидування). 

 

29.Страхуванню підлягають об’єкти, які: 

а)є носіями екологічного ризику; 

б)в майбутньому можуть становити загрозу для навколишнього 

середовища; 

в)наносять велику шкоду навколишньому середовищу; 

г)вже наносили екологічну шкоду. 

 

30. Кінцевими стратегічними цілями методів непрямого регулювання цін 

можна вважати: 
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а)створення цінових гарантій вирішення екологічних проблем, створення 

цінових гарантій вирішення екологічних проблем, зниження рівня цін 

споживання на екологічно сприятливу продукцію; 

б)підвищення рівня цін на екологічно несприятливу продукцію, зниження 

рівня цін споживання на екологічно сприятливу продукцію, створення цінових 

гарантій вирішення екологічних проблем; 

в)підвищення рівня цін споживання на екологічно несприятливу 

продукцію, зниження рівня цін споживання на екологічно сприятливу 

продукцію,створення цінових гарантій вирішення екологічних проблем; 

г)підвищення рівня цін споживання на екологічно несприятливу 

продукцію, створення комісій по рішенню екологічних проблем. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. З’єднайте основні аспекти мотивації формування 

організаційно-економічного механізму екологізації з відповідними ним 

характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 -  Основні аспекти мотивації формування організаційно-

економічного механізму екологізації 

 

 

Завдання 2. Розмістіть еколого-економічні інструменти таким чином, 

щоб ступінь жорсткості і адресності спадав від першого до четвертого виду 

механізмів. 

 

 

 

Основні аспекти мотивації формування  

організаційно-економічного механізму екологізації 

економічний реалізація особистого потенціалу працівників; 

відповідальність перед суспільством; створення соціальної 

інфраструктури 

екологічний 

соціальний 

зменшення витрат; поліпшення ділового іміджу 

підприємства; отримання прибутків у результаті продажу 

екологічно “чистих” технологій та продукції; завоювання 

ринку “зеленої продукції”; можливість додаткового 

одержання кредитів 

поліпшення стану довкілля; збереження та відновлення 

природних ресурсів; покращення екологічної репутації 

підприємства 
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Рисунок 2.2 – Диференціація еколого-економічних інструментів  
 

Завдання 3. З’єднайте принципи впливу на ключові групи економічних 

суб’єктів з відповідними ним характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Принципи впливу на ключові групи економічних суб’єктів 

 

Завдання  4. Доповніть схему елементами, яких не вистачає. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Форми еколого-економічних інструментів 

Еколого-економічні інструменти 

Вільні ринкові механізми перерозподілу коштів 

Адміністративний перерозподіл коштів 

Сприяння на ринку 

Фінансові трансферти 

Вихідні принципи впливу на ключові групи економічних 

суб’єктів 

Принцип 

“забруднювач 

платить” 

компенсацію екологічних витрат, пов’язаних з впливом на 

природне середовище, повинні здійснювати споживачі 

товарів, при виробництві яких вони виникли 

Принцип 

“споживач 

платить” 

Принцип “все 

суспільство 

платить” 

оплату витрат реалізації екологічних цілей, що мають 

глобальне, загальнонаціональне або регіональне значення, 

здійснювати з фондів відповідного рівня, створюваних за 

рахунок коштів платників податків на солідарній основі 

компенсацію екологічних витрат, викликаних впливом на 

природне середовище, повинен здійснювати економічний 

суб’єкт, який своєю діяльністю безпосередньо привів до їх 

виникнення 

Еколого-економічні 

інструменти 

Мито … Субсидії Дотації 

… 

Премії 

Виплати 

… Сприяння на ринку … Страхові  

Платежі 

… 

… 
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ТЕМА 3 

Механізми екологізації економіки. 

Відтворювальний механізм екологізації 

3.1. Поняття та зміст відтворювального механізму екологізації. 

3.2. Екологізація попиту. 

3.3. Екологізація пропозиції. 

3.4. Екологізація людей і відтворення мотивів екологізації. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Опишіть роль споживача у відтворювальному механізмі екологізації. 

2. Назвіть, що входить до основних компонентів відтворювального 

механізму екологізації національної економіки. 

3. Поясніть, що розуміється під відтворенням екологічного попиту. 

4. Поясніть, які товари можна назвати екологічними. 

5. Назвіть, виконання яких важливих економічних умов передбачає 

екологізація попиту. 

6. Дайте характеристику чотирьох основних стадій еволюції екологічних 

потреб. 

7. Поясніть, що слід розуміти під відтворенням екологічно орієнтованої 

виробничої основи. 

8. Охарактеризуйте соціальні, економічні та технологічні передумови 

екологізації виробничих факторів. 

9. Назвіть та охарактеризуйте чотири стадії екологічної трансформації 

виробництва. 

10. Поясніть, що мається на увазі під відтворенням екологічно орієнтованих 

людських факторів. 

11. Поясніть, що розуміють під відтворенням мотивів екологізації. 

12. Поясніть, в чому полягає відмінність інструментів прямого 

регулювання та економічних інструментів. 

13. Поясніть, в чому полягає відмінність інструментів обов’язкового 

інформування та інструментів добровільного інформування. 

14. Розкрийте сутність добровільних угод по екологічних позиціях як одного 

з видів мотиваційних інструментів екологізації економіки. 

15. Розкрийте сутність інструментів екологічного захисту 

споживача як одного з видів мотиваційних інструментів екологізації 

економіки. 

16. Поясніть, в чому полягають особливості застосування нетрадиційних 

інституціональних угоди та нетрадиційних форм співробітництва у сфері 

екологізації. 
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Тести 

 

1. Відтворювальний механізм екологізації – це: 

а)відновлення виробництва з року в рік практично в незмінних масштабах 

і на практично незмінній техніко-технологічній основі; 

б)це відновлення виробництва у кожному наступному періоді у 

зростаючих масштабах та на постійно змінюваних техніко-технологічних 

засадах; 

в)існування постійно оновлюваних і безперервно повторюваних 

економічних передумов, що забезпечують наявність імпульсів та рушійних 

мотивів, адекватних соціальній та економічній ситуації в країні, що змінюється; 

г)система екологічних концепцій, принципів, підходів і напрямків 

діяльності підприємства. 

 

2. Традиційними «атрибутами» екологізації суспільного виробництва 

прийнято вважати: 

а)очисні споруди, маловідходні технології, установки з переробки 

відходів і т.п.; 

б)механізм реалізації, природу впливу, форми інструментів; 

в)прямі збитки, витрати на компенсацію втрат, упущену вигода; 

г)еколого-економічний і соціальний збиток, зумовлений забрудненням 

навколишнього середовища і споживанням природних ресурсів. 

 

3. Попит - це: 

а)всі товари, потреби, необхідні для життя; 

б)представлена на ринку потреба у товарах і послугах; 

в)обмін товарів на гроші; 

г)бажання покупця придбати товар. 

 

4. До чинників, що входять до прямого енергоспоживання, належать: 

а)їжа, будівля, обслуговування житла, гігієна, медичне обслуговування, 

освіта і т.д.; 

б)газ, корисні копалини, паливо; 

в)електрика, опалення, бензин; 

г)газ, бензин, вода. 

 

5. До матеріального енергоспоживання входять такі чинники: 

а)газ, бензин, вода, мінеральні ресурси; 

б)їжа, будівля, обслуговування житла, гігієна, медичне обслуговування, 

освіта і т.д.; 

в)медицина, освіта, робота, авіатранспорт, їжа; 

г)електрика, опалення, бензин. 

 

6. До основних компонентів відтворювального механізму екологізації 
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національної економіки можуть бути віднесені: 

а) відтворення екологічного попиту; відтворення екологічно орієнтованої 

виробничої основи; відтворення екологічно орієнтованих людських чинників; 

відтворення мотивів екологізації; 

б) відтворення екологічного попиту; відтворення екологічно орієнтованої 

виробничої основи; відтворення соціально-економічного попиту; 

в) відтворення екологічного попиту; відтворення екологічно орієнтованої 

виробничої основи; відтворення ресурсних чинників; відтворення мотивів 

екологізації; 

г) відтворення екологічного попиту; відтворення економічної  виробничої 

потужності; відтворення екологічно орієнтованих людських чинників; 

відтворення мотивів екологізації. 

 

7. Відтворення екологічного попиту - це: 

а)ринок екологічних технологій, робіт, товарів, послуг, екологічної 

інформації; 

б)відновлювані процеси формування потреб в екологічних товарах, а 

також створення ринкових можливостей реалізації людських потреб; 

в)види послуг в еколого-підприємницькій діяльності на ринку 

екологічних послуг; 

г)відновлювані процеси формування потреб в екологічних товарах, а 

також створення фінансових можливостей реалізації зазначених потреб. 

 

8. Виробами і послугами, виробництво і споживання яких сприяє зниженню 

інтегрального екологічного впливу в розрахунку на одиницю сукупного 

суспільного продукту, можна вважати: 

а)екологічний попит; 

б)ресурсний попит; 

в)екологічні товари; 

г)економічні товари. 

 

9. Попит на екологічні товари формується через: 

а) потреби, бажання, можливості; 

б) потреби, інтереси, можливості; 

в) інтереси, можливості, послуги; 

г) інтереси, товари, послуги. 

 

10.  Товари, які заощаджують матеріальні та енергетичні ресурси, можна 

віднести до: 

а)засобів середовище-захисного характеру; 

б)товарів екологічного вдосконалення технологічних систем; 

в)товарів екологізації стилю життя; 

г)товарів, що підвищують ефективність життєвого циклу виробів і послуг. 
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11.  Засоби для підтримки біорізноманіття та стійкості екосистем можна 

віднести до: 

а)товарів екологізації стилю життя; 

б)засобів середовище-захисного характеру; 

в)товарів екологічного вдосконалення технологічних систем; 

г)товарів, що підвищують ефективність життєвого циклу виробів і послуг. 

 

12. До чотирьох стадій формування екологічного попиту відносяться:  

а)розвиток екологічних інвестицій; екологічно обумовлене вдосконалення 

технологій; підвищення якості виробів і послуг; виробництво товарів, які 

обслуговують принципово новий (екологічно ощадливий) стиль життя; 

 б)розвиток екологічного обладнання; екологічно обумовлене 

вдосконалення технологій; підвищення ефективності складових життєвого 

циклу виробів і послуг; виробництво товарів, які обслуговують принципово 

новий (екологічно ощадливий) стиль життя; 

в)екологічно обумовлене вдосконалення товарів; підвищення 

ефективності складових життєвого циклу виробів і послуг; виробництво 

товарів, які обслуговують принципово новий екологічний стиль життя; 

г)розвиток екологічного обладнання; підвищення продуктивності 

екологічних виробів. 

 

13. До передумов екологізації виробничих факторів відносяться: 

а)соціальні, екологічні, технологічні; 

б)соціальні, політичні, технічні; 

в)екологічні, економічні, технологічні; 

г)соціальні, економічні, технологічні. 

 

14. Потреби – це: 

а)види продукції (включаючи їхні властивості, якості, функції), яких 

потребують люди; 

б)інтереси, підкріплені фінансовими можливостями; 

в)засоби для захисту людини, технологічних і природних систем; 

г)засоби для підвищення імунітету людини. 

 

15. Під відтворенням екологічно орієнтованої виробничої основи розуміють: 

а)підвищення ефективності складових життєвого циклу виробів і послуг; 

б)генерування наукових ідей, формування інформаційних матеріалів, 

створення технічних засобів і технологічних рішень, що сприяють розвитку 

екологічно обумовлених виробничих систем;  

в)виробництво товарів, які обслуговують принципово новий (екологічно 

ощадливий) стиль життя; 

г)збільшення функціональності економічних систем та їхніх складових. 
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16. Постійне відтворення екологічно орієнтованих знань, навичок і 

переконань – це: 

а)інтернаціоналізація суспільства; 

б)підвищення кваліфікації персоналу; 

в)екологізація людей; 

г) соціалізація. 

 

17. Мотиваційний інструментарій - це: 

а)система адміністративних, екологічних та соціально-психологічних 

інструментів, що забезпечують вплив на окремих людей і колективи для 

досягнення цілей екологізації; 

б)постійно оновлюваний процес створення організаційних, соціальних та 

економічних умов, що формують бажання людей ставити і досягати цілі 

екологізації національної економіки; 

в)генерування наукових ідей, формування інформаційних матеріалів, 

створення технічних засобів і технологічних рішень, що сприяють розвитку 

екологічно обумовлених виробничих систем; 

г)постійно відновлювані процеси здійснення виховних, освітніх, 

тренінгових та інформаційних програм і заходів з метою придбання 

виробниками та споживачами продукції знань, навичок і бажань, достатніх для 

реалізації завдань екологізації національної економіки. 

 

18.  Зміст інструментів добровільного інформування полягає в: 

а)зобов’язанні виробника інформувати споживача про певну екологічну 

характеристику продукції; 

б)охопленні заходів споживацьких спілок, консультативних центрів, 

споживацьких санкціях; 

в)встановленні зв’язку між різними, часто такими, що суперничають, 

особами з метою досягнення двосторонньої вигоди; 

г)передбаченні та інформуванні на добровільній основі про екологічні 

характеристики продукції. 

 

19. Обмежує і регламентує поведінку на ринку з точки зору екологічної 

політики така мотиваційна категорія: 

а)добровільні угоди по екологічних позиціях; 

б)нетрадиційні форми співробітництва; 

в)інструменти прямого регулювання; 

г)інструменти обов’язкового інформування. 

 

20. Заходи споживацьких спілок, консультативних центрів, споживацькі 

санкції включає така мотиваційна категорія: 

а)інструменти екологічного захисту споживача;  

б)інструменти обов’язкового інформування; 

в)нетрадиційні форми співробітництва; 
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г)нетрадиційні інституціональні угоди. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Розташуйте стадії екологічних потреб в послідовності їх 

виникнення. 

Таблиця 3.1 – Типи екологічних потреб  
Товар, що 

задовольняє  

певну екологічну 

потребу 

Зміст товарів 

1 2 

Товари, що 

підвищують 

ефективність 

життєвого циклу 

виробів і послуг 

 Товари (включаючи інформаційний сервіс), що дозволяють 

замінити “брудні” вироби і процеси на “чисті” 

 Товари, які заощаджують матеріальні та енергетичні ресурси 

 Технології, що забезпечують зниження ресурсомісткості 

товарів 

 Засоби, що сприяють рециркуляції відходів 

Засоби 

середовище-

захисного 

характеру 

 Засоби для запобігання екодеструктивному впливу (очисне 

обладнання, технології захисту ґрунтів та ін.) 

 Засоби для ліквідації наслідків порушення середовища 

(засоби для дезактивації ґрунтів, технології по рекультивації 

земель та ін.) 

 Засоби для захисту людини, технологічних і природних 

систем від шкідливого впливу екодеструкцій (фільтрація води 

перед вживанням, кондиціонери повітря, захисні покриття та 

ін.) 

 Засоби для підвищення імунітету людини або стійкості 

екосистем до негативного впливу екодеструктивних факторів 

Товари 

екологізації стилю 

життя 

 Освіта та інформаційний сервіс (екологічне навчання, 

консалтинг, ін.) 

 Засоби для підтримки біорізноманіття та стійкості екосистем 

 Засоби, що сприяють збільшенню інформаційного контакту 

людини з природними системами (створення національних 

парків, зелених зон, екотуризм тощо) 

 Засоби, що сприяють духовному та фізичному розвитку 

людини 

Товари екологічного 

вдосконалення 

технологічних 

систем 

 Екологічно досконалі елементи технологічних систем 

 Роботи та послуги, що сприяють екологічному 

удосконаленню технологічних систем (НДР, ДКР, 

консалтингові послуги, роботи з модернізації, ін.) 
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Завдання 2. З’єднайте мотиваційні інструменти екологізації економіки з 

відповідними ним характеристиками змісту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Класифікація мотиваційних інструментів екологізації 

економіки 
 

 

Класифікація мотиваційних інструментів екологізації 

економіки 

1.Інструменти 

прямого 

регулювання 

А. Зобов’язують виробника інформувати споживача про 

певну екологічну характеристику продукції 

2.Економічні 

інструменти 

3.Інструменти 

обов’язкового 

інформування 

Б. Обмежують і регламентують поведінку на ринку з точки 

зору екологічної політики 

В.Встановлюються між економічними суб’єктами, 

розмежованими різними полями інтересів (зазвичай: уряд, 

торгівля, промисловість). Направлені на гарантію певних 

екологічних умов. Можуть мати більш або менш 

узаконений обов’язковий характер 

4.Інструменти 

добровільного 

інформування 

Г.Діють на ринку, встановлюючи (економічні) стимули, які 

повинні сприяти екологічно якісним продуктам і виступати 

проти екологічно шкідливих продуктів 

5.Добровільні 

угоди по 

екологічних 

позиціях 

6.Інструменти 

екологічного 

захисту 

споживача 

Д.Враховують сферу відповідальності фірм, встановлюючи 

нові відносини між виробниками і споживачами, з приводу 

відповідальності за екологічні наслідки, а також відповідно 

розширюють саме поняття “продукції” 

Е.Вони встановлюють зв’язок між різними, часто такими, 

що суперничають, особами з метою досягнення 

двосторонньої вигоди 

7.Нетрадиційні 

інституціо-

нальні угоди 

8.Нетрадиційні 

форми 

співробітництва 

Є.Передбачають інформування на добровільній основі про 

екологічні характеристики продукції 

Ж.Охоплюють заходи споживацьких спілок, 

консультативних центрів, споживацькі санкції 
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ТЕМА 4 

Екологізація виробництва 

4.1. Структурна піраміда економіки в розрізі природно-продуктової 

вертикалі. 

4.2. Екологізація виробництва: принципи, напрями, результати. 

4.3. Механізми екологізації виробництва. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Опишіть структурну піраміду економіки в розрізі природно-продуктової 

вертикалі. 

2. Поясніть, що означає “поважчанняˮ  економіки. Чому це збільшує 

негативний вплив на екологію? 

3. Дайте характеристику екологізації виробництва. 

4. Поясніть, що потребує екологізація економіки у соціально-економічному 

плані. 

5. Назвіть основні принципи, які покладені в основу екологізації 

виробництва. 

6. Охарактеризуйте основні напрямки здійснення екологізації виробництва. 

7. Назвіть очікувані наслідки реалізації вище наведених напрямів 

екологізації виробництва. 

8. Поясність, що розуміють під економічним механізмом екологізації 

виробництва. 

9. Розкрийте сутність організаційного механізму екологізації виробництва 

на внутрішньогосподарському рівні. 

10. Опишіть концепцію “зеленого офісу” та “бережливого виробництва”. 

11. Розкрийте сутність поняття та функцій екологічного менеджменту. 

12. Дайте характеристику екологічного аудиту та назвіть основні причини 

необхідності його проведення. 

13. Розкрийте сутність організаційно-економічного механізму екологізації 

виробництва на загальнодержавному рівні. 

14. Охарактеризуйте примусові, заохочувальні та маркетингові види 

організаційно-економічних механізмів екологізації виробництва на 

загальнодержавному рівні. 

15. Опишіть роль державного обов’язкового екологічного страхування в 

екологізації економіки. 

 

Тести 

 

1. Формування передумов сталого розвитку і забезпечення національної 

екологічної безпеки в будь-якій країні неможливі без:  

а)природно-продуктивної вертикалі;  

 б)відтворювального механізму; 

 в)екологізації виробництва; 
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 г)податкових інструментів. 

 

2. До другого шару піраміди економіки в розрізі природно-продуктової 

вертикалі входять галузі:  

 а)що забезпечують первинну переробку природної сировини – 

виробництво металу, електроенергії, проста деревообробка і т.п.; 

 б)в яких йде подальше поглиблення оброби продукції; 

 в)машинобудування, виробництво складних товарів і послуг; 

г)соціальної інфраструктури. 

 

3. В сучасній економіці на вершині піраміди економіки в розрізі природно-

продуктової вертикалі знаходяться:  

 а)поглиблена переробка продукції; 

 б)отримання нових товарі;  

 в)виробництво складних товарів; 

 г)виробництво інформації, патентів, ліцензій, проектів і т.д. 

 

4. Індустріальна структура – це: 

 а)економіка з високим рівнем розвитку вершини піраміди і відносно 

невеликою основою;  

 б)структура національної економіки з високою питомою вагою первинної 

економіки у вигляді класичної піраміди з потужною основою; 

 в)існування постійно оновлюваних і безперервно повторюваних 

економічних передумов, що забезпечують наявність імпульсів та рушійних 

мотивів, адекватних соціальній та економічній ситуації в країні, що змінюється; 

 г)постійно відновлювані процеси формування потреб в екологічних 

товарах. 

 

5. Постіндустріальна структура – це: 

 а)економіка з високим рівнем розвитку вершини піраміди і відносно 

невеликою основою; 

 б)структура національної економіки з високою питомою вагою первинної 

економіки у вигляді класичної піраміди з потужною основою; 

 в)існування постійно оновлюваних і безперервно повторюваних 

економічних передумов, що забезпечують наявність імпульсів та рушійних 

мотивів, адекватних соціальній та економічній ситуації в країні, що змінюється; 

 г)постійно відновлювані процеси формування потреб в екологічних 

товарах, а також створення фінансових можливостей реалізації зазначених 

потреб. 

 

6. Природно-продуктовий ланцюг – це: 
 а)рух природної речовини і продуктів її переробки аж до кінцевих 

продуктів; 
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 б)процес неухильного і послідовного впровадження систем технічних, 

економічних, організаційних, управлінських та інших рішень, що дають змогу 

підвищувати ефективність використання природних ресурсів, поліпшувати чи 

зберігати якість природного середовища на локальному, регіональному і 

глобальному рівнях; 

 в)вироби і послуги, виробництво і споживання яких сприяє зниженню 

інтегрального екологічного впливу в розрахунку на одиницю сукупного 

суспільного продукту; 

 г)система адміністративних, екологічних та соціально-психологічних 

інструментів, що забезпечують вплив на окремих людей і колективи для 

досягнення цілей екологізації. 

 

7. До первинної економіки не входить: 

 а)видобувна промисловість; 

 б)сільське господарство; 

 в)лісове господарство; 

 г)машинобудування. 

 

8. Процес неухильного і послідовного впровадження систем технічних, 

економічних, організаційних, управлінських та інших рішень, що дають 

змогу підвищувати ефективність використання природних ресурсів, 

поліпшувати чи зберігати якість природного середовища на локальному, 

регіональному і глобальному рівнях – це: 

 а)екологічний товар; 

 б)екологізація виробництва; 

 в)екологічна пропозиція; 

 г)екологічне підприємництво. 

 

9.  До принципів екологізації виробництва не входить: 

 а)планомірність і комплексність процесів екологізації, запобігання 

вузьковідомчим інтересам;  

б)раціональність розміщення виробництва і концентрація продуктивних 

сил з урахуванням екологічних проблем; 

в)територіальний підхід, максимальне врахування економічних і 

соціальних умов регіонів, рівня використання природно-ресурсного потенціалу; 

г)виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг 

спеціального природоохоронного призначення. 

 

10. До напрямків здійснення екологізації виробництва відносять: 

 а)очищення викидів і скидів від забруднення; 

 б) науковість екологізації, здійснення екологічної експертизи проектів та 

організація науково обґрунтованих форм екологізації виробництва; 
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 в)глибоке вивчення можливих змін, що можуть вплинути на здоров’я та 

умови життя людей, зміну естетичних цінностей природних і антропогенних 

ландшафтів; 

 г)ресурси екологічної системи розглядаються як фактори, що впливають 

на потреби споживачів. 

 

11. На рівні діяльності окремих підприємств екологізація продукції – це: 

 а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; 

 б)використання сучасного ресурсоощадного, енергоощадного обладнання 

та ефективного очисного устаткування; 

 в)розроблення таких її видів, виготовлення та використання яких завдає 

мінімальною шкоди навколишньому середовищу, зокрема випуск продукції з 

відходів виробництва; 

 г)розроблення безвідходних і маловідходних технологій. 

 

12. На рівні діяльності окремих підприємств екологізація технології 

виробництва – це: 

 а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; 

 б)використання сучасного ресурсоощадного, енергоощадного обладнання 

та ефективного очисного устаткування 

 в)розроблення таких її видів, виготовлення та використання яких завдає 

мінімальною шкоди навколишньому середовищу, зокрема випуск продукції з 

відходів виробництва; 

 г)розроблення безвідходних і маловідходних технологій. 

 

13. На рівні діяльності окремих підприємств екологізація обладнання та 

устаткування – це: 

 а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; 

 б)використання сучасного ресурсоощадного, енергоощадного обладнання 

та ефективного очисного устаткування; 

 в)розроблення таких її видів, виготовлення та використання яких завдає 

мінімальною шкоди навколишньому середовищу, зокрема випуск продукції з 

відходів виробництва; 

 г) розроблення безвідходних і маловідходних технологій. 

 

14. Економічний механізм екологізації виробництва – це: 

 а)комплекс різноманітних важелів, нормативів, інституціональних 

структур, який через фінансово-економічне та організаційне сприяння 

стимулює здійснення природоохоронних заходів; 
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 б)цільова безповоротна допомога в грошовій або натуральній формі, що 

представляється за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних 

державних і недержавних фондів економічним суб’єктам;  

 в)вміння домагатися окреслених цілей, використовуючи працю, інтелект, 

мотиви поводження інших людей; функція, вид діяльності з керівництва 

людьми в найрізноманітніших організаціях; 

 г)підсистема загальної системи управління будь-яким об’єктом, 

діяльністю, виробництвом, котра гармонізує роботу й розвиток підприємства, 

галузі в навколишньому середовищі та екологічному правовому полі. 

 

15. Система зв’язків організаційного характеру, які виникають у динаміці 

господарсько-фінансової діяльності між структурними підрозділами 

підприємства і спрямовані на підвищення її екологічного рівня – це: 

а)організаційний механізм екологізації виробництва на 

внутрішньогосподарському рівні; 

б)постіндустріальна структура; 

в)індустріальна структура; 

г)екологічна модернізація. 

 

16. До концепцій внутрішньоорганізаційного рівня не входить:  

 а)“Зелений офіс” 

 б)“Бережливе виробництво” 

 в)реструктуризація економіки; 

 г)екоменеджмент. 

 

17. “Зелений офіс” – це:  

 а)модель модернізації суспільного розвитку з урахуванням екологічних 

вимог повинна передбачати не лише заміну обладнання та впровадження нових 

технологій, але і глибокі інституційні, соціальні та культурні трансформації, 

спрямовані на формування нового менталітету, екологічної свідомості; 

 б)філософія управління підприємством, що допомагає йому зменшити 

негативний вплив на довкілля завдяки раціональному використанню ресурсів і 

енергії та зведенню до мінімуму відходів в результаті його діяльності; 

 в)пряме регулювання, пов’язане з впливом держави – нормативно-

правові, адміністративно-контрольні заходи, пряме регламентування і т.п.; 

 г)економічне стимулювання, пов’язане з розвитком ринкових механізмів. 

 

18. Концепція, що спрямована на оптимізацію бізнес-процесів від етапу 

розроблення продукту, виробництва і до взаємодії з постачальниками та 

клієнтами – це: 

 а)“Зелений офіс”; 

 б)екоменеджмент; 

 в)“Бережливе виробництво”; 

 г)екологічний аудит. 
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19. Документально оформлений системний незалежний процес оцінювання 

об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання 

доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, 

умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам 

законодавства України про охорону навколишнього природного середовища 

та іншим критеріям екологічного аудиту – це:  

 а)“Зелений офіс” 

 б)екоменеджмент 

 в)“Бережливе виробництво” 

 г)екологічний аудит. 

 

20. Не відносяться до видів організаційно-економічних механізмів 

екологізації виробництва на загальнодержавному рівні наступні механізми:  

 а)примусові; 

 б)екологічні; 

 в)заохочувальні;  

 г)маркетингові. 

 

21. Не відносять до екологічної культури таку складову: 

 а) кадрову екологічну культура; 

 б) екологічну культуру виробництва; 

 в) еколого-економічну культуру; 

 г) екологічну культуру інновацій. 

 

22. Організаційно-економічний механізм екологізації виробництва на 

загальнодержавному рівні ґрунтується на взаємозв’язку:  

 а)ринкового механізму та державного регулювання; 

 б)екології та правового регулювання;  

 в)правового регулювання та ринкового механізму; 

 г)державного регулювання та правового регулювання. 

 

23. До примусових механізмів відносять:  

 а)заробітну плату; 

 б)стипендію; 

 в)субсидію та соціальну допомогу; 

 г)штрафи та санкції. 

 

24. Посилення державного контролю за дотриманням регламентів 

природокористування, для чого доцільно поєднати під загальним 

методичним і організаційним керівництвом діючі системи спостереження 

й контролю за станом природних ресурсів і навколишнього середовища у 

розрізі територій та екосистем, є: 

 а)першочерговим завданням примусових механізмів; 
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 б)метою ринкового механізму; 

 в)метою заохочувального механізму; 

 г)завданням заохочувального механізму. 

 

25. До заохочувальних механізмів відносять:  

 а)штрафи та санкції; 

 б)екологічні платежі та заборони;  

 в)премії та субсидії; 

 г)екологічний акцизний збір. 

 

26. До маркетингових механізмів відносять: 

 а)штрафи та санкції; 

 б)екологічні платежі та заборони;  

 в)премії та субсидії; 

 г)екологічний акцизний збір. 

 

27. Державне обов’язкове екологічне страхування на відміну від 

добровільного потребує:  

 а)додаткового фінансування; 

 б)додаткових витрат;  

 в)додаткових ресурсів; 

 г)спеціального закону. 

 

28. На першому етапі державного обов’язкового екологічного страхування 

доцільно: 

 а)встановити добровільну форму екологічного страхування;  

 б)здійснити закріплення фінансово-кредитної системи, апробацію 

механізму страхування; 

 в)розроблення основ методичної документації з обов’язкового 

екологічного страхування; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

29. На другому етапі державного обов’язкового екологічного страхування 

доцільно: 

 а)встановити добровільну форму екологічного страхування;  

 б)здійснити закріплення фінансово-кредитної системи, апробацію 

механізму страхування; 

 в)розробити основи методичної документації з обов’язкового 

екологічного страхування; 

г)правильні відповіді а) та в) . 

 

30. Інвестиційна система природокористування виявляється у: 

 а)забезпеченні розвитку ринку природних ресурсів і екобезпечних 

товарів; 
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 б)посиленні державного контролю над інвестиціями, які спрямовані на 

природоохоронні комплекси; 

 в)встановлення плати за забруднення з урахуванням якісного складу 

викидів, гостроти екологічної ситуації в певних регіонах; 

 г)збільшенні частки інвестицій, спрямованих на здійснення 

природоохоронних і природовідновлювальних комплексів, а також науково-

технічних розробок поліпшення якості природного середовища та 

інтенсифікації природокористування. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Доповніть схему елементами, яких не вистачає. 

 
Рисунок 4.1 - Структурна піраміда економіки в розрізі природно-

продуктової вертикалі 

Завдання 2. З’єднайте основні види організаційно-економічних 

механізмів екологізації виробництва на загальнодержавному рівні з 

відповідними ним характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Види механізмів екологізації виробництва на 

загальнодержавному рівні 

видобуток ресурсів 

первинна економіка 

 

вторинна переробка 

природної сировини 

 

…. 
 

інтелект 
 

високі технології 
 

висококваліфікова

на праця 
 

 

 

……. 

 

 

первинна сировина 
 

природні ресурси 

Індустріальна 

структура 

Постіндустріальна 

структура 

Види механізмів екологізації виробництва на 

загальнодержавному рівні 

Приму-

сові 

зобов’язують виробника інформувати споживача про певну 

екологічну характеристику продукції 

 

Заохочу- 

вальні 

Марке-

тингові 

охоплюють створення та забезпечення розвитку ринку 

природних ресурсів і екобезпечних товарів; структурну 

перебудову “маркетингового ланцюга”, в який входить 

виробництво, товарорух і споживання; екологічну експертизу; 

торгівлю квотами на шкідливі викиди тощо 

спрямовують на застосування пільгового оподаткування і 

кредитування, субсидій, дотацій і грантів, премій і призів, 

держінвестування у НДР і розвиток інфраструктури 



39 

 

ТЕМА 5 

Екологічне підприємництво 

5.1. Сутність та головні риси екологічного підприємництва. 

5.2. Види екологічного підприємництва. 

5.3. Екологічно чисте виробництво в системі екологічного підприємництва. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Розкрийте сутність екологічного підприємництва (бізнесу). 

2. Назвіть основні атрибути екологічного підприємництва. 

3. Поясніть, які характерні риси має екологічне підприємництво. 

4. Назвіть, хто є суб’єктами екологічного підприємництва. 

5. Поясніть, що таке продукція природоохоронного призначення та 

екологічна продукція. 

6. Назвіть основні критерії віднесення товарів (робіт, послуг) до 

екологічних. 

7. Опишіть, як екологічна продукція класифікується за функціональною 

ознакою. 

8. Поясність, які критерії можуть бути застосовані для віднесення 

вітчизняних підприємств до екологічно орієнтованих. 

9. Назвіть основні сектори екологічного підприємництва. 

10. Назвіть та охарактеризуйте основні види підприємницької діяльності 

екологічного спрямування за роллю та функціонально-господарським 

призначенням. 

11. Охарактеризуйте основні види екологічного підприємництва. 

12. Опишіть основні напрямки екологічного підприємництва в розвинених 

країнах. 

13. Поясніть, які напрямки екологічного підприємництва можливі в Україні. 

14. Дайте характеристику моделі “чисте виробництво”. 

15. Опишіть схему виробничого процесу під час впровадження екологічно 

чистого виробництва. 

16. Назвіть принципи, на яких ґрунтується чисте виробництво. 

17. Охарактеризуйте переваги та вигоди, що отримуються підприємствами 

від чистого виробництва. 

18. Поясніть, чим визначається економічна та екологічна ефективність 

впровадження чистих технологій. 

 

Тести 

 

1. Підприємництво - це: 

а)ініціативна, пов’язана з господарським ризиком і спрямована на пошук 

найкращих способів використання ресурсів діяльність, яка ведеться з метою 

отримання доходу та примноження власності; 
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б)самостійне або регульоване державою і наддержавними органами 

еколого-господарське новаторство на основі використання різноманітних 

можливостей для виконання екологічно чистих робіт; 

в)самостійний суб’єкт господарювання, зареєстрований компетентним 

органом державної влади для задоволення особистих потреб; 

г)правильної відповіді немає. 

 

2. Екологічне підприємництво - це: 

а)ініціативна, пов’язана з господарським ризиком і спрямована на пошук 

найкращих способів використання ресурсів діяльність, яка ведеться з метою 

отримання доходу та примноження власності; 

б)самостійне або регульоване державою і наддержавними органами 

еколого-господарське новаторство на основі використання різноманітних 

можливостей для виконання екологічно чистих робіт; 

в)самостійний суб’єкт господарювання, зареєстрований компетентним 

органом державної влади для задоволення особистих потреб; 

г)правильної відповіді немає. 

 

3. Атрибутами екологічного підприємництва є: 

а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; задоволення екологічних потреб; 

б)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; гармонізація взаємовідносин людини і природи, охорона довкілля; 

в)задоволення екологічних потреб; безвідходність виробничих потреб;  

г)задоволення екологічних потреб;гармонізація взаємовідносин людини і 

природи, охорона довкілля. 

 

4. Характерними рисами екологічного підприємництва є: 

а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; задоволення екологічних потреб; 

б)задоволення екологічних потреб; безвідходність виробничих потреб; 

в)гармонізація взаємовідносин людини і природи, охорона довкілля; 

безвідходність виробничих потреб; 

г)задоволення екологічних потреб; гармонізація взаємовідносин людини і 

природи, охорона довкілля. 

 

5. Основною діяльністю екологічного підприємництва є: 

а)домінування частки екологічної корисності в загальній корисності 

товару; 

б)гармонізація взаємовідносин людини і природи, охорона довкілля;  

в)задоволення екологічних потреб; 

г)виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг 

спеціального природоохоронного призначення. 
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6. Продукцією природоохоронного призначення є: 

а)частина об’єктів цивільних прав, використання яких забезпечує охорону 

навколишнього середовища і відтворення природних ресурсів; 

б)економічне благо, незалежне від його здатності до пересування, 

незалежно від осіб, що пропонують його для продажу, від його матеріальності, 

незалежно від характеру його як продукту праці, призначеного для обміну, 

виробництва, споживання; 

в)продукт природи, який завдяки своїм властивостям здатен задовольнити 

потреби споживачів; 

г)продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, а не для 

особистого споживання. 

 

7. Екологічний товар - це: 

    а)частина об’єктів цивільних прав, використання яких забезпечує охорону 

навколишнього середовища і відтворення природних ресурсів; 

б)економічне благо незалежно від його здатності до пересування, 

незалежно від осіб, що пропонують його для продажу, від його матеріальності, 

незалежно від характеру його як продукту праці, призначеного для обміну, 

виробництва, споживання; 

в)продукт природи, який завдяки своїм властивостям здатен задовольнити 

потреби споживачів; 

 г)продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, а не для 

особистого споживання. 

 

8. У сфері охорони навколишнього середовища поділяють товари за 

допомогою такої найбільш поширеної ознаки: 

а)економічної; 

б)екологічної; 

в)соціологічної; 

г)фізіологічної. 

 

9. Придбання природоохоронного обладнання, приладів, матеріалів та 

інших матеріально-технічних ресурсів включає в себе такий вид 

підприємницької діяльності: 

а)ремонтний; 

б)біржовий; 

в)сервісний; 

г)інженерно-консультаційний. 

 

10. Маркетинговий вид підприємницької діяльності вивчає: 

а)оцінку впливу на оточуюче середовище; 

б)консалтингове обслуговування з питань охорони довкілля; 

в)надання консультаційних послуг з підготовки і здійснення 

комплексного інжинірингу при спорудженні природоохоронних суб’єктів; 
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г)потреби природокористувачів за видами виробництв у 

природоохоронному обладнанні, приладах, матеріалах та інших матеріально-

технічних ресурсів. 

 

11. За класифікаційною ознакою компоненти природного середовища 

поділяють на: 

а)основні та комплексні; 

б)повітря, вода, шум; 

в)основні та допоміжні; 

г) повітря-вода, повітря-відходи, повітря-шум. 

 

13. Основними напрямами екологічного підприємництва в Україні є: 

а)виробництво очисного обладнання; впровадження ресурсозберігаючих, 

безвідходних технологій, використання поновлюваних джерел енергії; 

очищення вод і земель; 

б)виробництво очисного обладнання; очищення вод і земель; екологічний 

консалтинг; 

в)екологічний консалтинг; виробництво натуральних продуктів 

харчування; виробництво очисного обладнання; 

г)впровадження ресурсозберігаючих, безвідходних технологій, 

використання поновлюваних джерел енергії; очищення вод і земель; очищення 

вод і земель; екологічний консалтинг. 

 

14. Департаментом «Технологія. Індустрія та економіка» Програми ООН 

по довкіллю була розроблена модель: 

а)«виробництво натуральних товарів»; 

б)«виробництво обладнання для очищення повітря»; 

в)«чисте виробництво»; 

г)правильної відповіді немає. 

 

15. До елементу екологічно чистого виробництва «матеріали» відносяться: 

а)модернізація продукту; зміна дизайну; зміна допоміжних матеріалів; 

б)зміна основних сировинних матеріалів; зміна допоміжних матеріалів; 

в)зміна допоміжних матеріалів; зниження кількості виробничих відходів; 

модернізація продукту; 

г)зміна основних сировинних матеріалів; зниження кількості виробничих 

відходів. 

 

16. Стосовно продукції екологічно чисте виробництво – це: 

а)зменшення матеріальних та енергетичних витрат підприємств, 

вилучення з виробничого процесу токсичних матеріалів, зменшення кількості й 

рівня токсичності усіх викидів і відходів до виходу їх з виробничого процесу; 



43 

 

б)зменшення негативного впливу на навколишнє середовище протягом 

усього життєвого циклу товару, тобто від добування сировини для виробництва 

і до перетворення продукції у відходи; 

в)дотримання екологічних норм при розробці та надання відповідних 

послуг; 

г)правильної відповіді немає. 

 

17. Основний технологічний принцип чистого виробництва полягає у: 

а)оптимізації технологічних параметрів; 

б)скороченні відходів у технологічному процесі і повторному 

використанні відходів у місцях її виникнення; 

в)підвищенні екологічної безпеки підприємства; 

г)зміні основних сировинних матеріалів. 

 

18. Принцип «системність», на якому ґрунтується чисте виробництво, 

означає: 

а)реалізацію економічно обґрунтованих способів запобігання, 

скорочення, нейтралізації забруднюючих речовин на всіх стадіях виробничого 

процесу – від сировини до готової продукції; 

б)комплексний підхід до вибору оптимального варіанта запобігання 

забрудненню, що передбачає сукупну оцінку як екологічного, так і 

економічного ефектів; 

в)обмеження появи і шкідливої дії забруднюючих речовин за місцем їх 

утворення; 

г)запобігання утворенню забруднюючих речовин і їхньої негативної дії на 

стадіях, передуючих їх можливій появі. 

 

19. Переваги та вигоди, що отримує підприємство у процесі впровадження 

чистого виробництва у сфері охорони довкілля, полягають у: 

а)скороченні витрат на сировину; скороченні витрат на очищення стічних 

вод; скороченні ресурсоємності виробництва; 

б)скороченні викидів забруднюючих речовин; скороченні ресурсоємності 

виробництва; підвищенні екологічної безпеки виробництва; 

в)скороченні витрат на сировину; скороченні транспортних витрат; 

скороченні ресурсоємності виробництва; 

г)скороченні витрат на очищення стічних вод; скороченні ресурсоємності.   

 

20. Комплексний підхід до вибору оптимального варіанта запобігання 

забрудненню, що передбачає сукупну оцінку як екологічного, так і 

економічного ефектів, представляю собою принцип: 

а)безперервності; 

б)локальності; 

в)превентивності; 

г)еколого-економічної оцінки рішень. 
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Практичні завдання 

 

Завдання 1. З’єднайте види підприємницької діяльності екологічного 

спрямування з відповідними ним характеристиками. 

 
Вид діяльності  Зміст 

   

1.Маркетингова 

 А)операції з придбання та використання природоохоронного 

обладнання, приладів та інших видів рухомого і нерухомого 

майна, що є Б)об’єктом лізингу, та передача його 

лізингоодержувачу 

2.Науково-дослідна, 

дослідно-

конструкторська та ноу-

хау 

 
В)установка, технічне обслуговування і ремонт контрольно-

вимірювального та іншого обладнання природного 

призначення 

3.Інженерно-

консультаційна 

 Г)надання консультаційних та інформаційних послуг з 

підготовки і здійснення комплексного інжинірингу при 

спорудженні природоохоронних об’єктів 

4.Лізингова 

 Д)вивчення потреб природокористувачів за видами 

виробництв у природоохоронному обладнанні, приладах, 

матеріалах та інших матеріально-технічних ресурсах 

5.Ремонтно-технічна 

 Е)роботи та послуги у сфері сертифікації, методологічного 

забезпечення товарів, процесів, технологій, обладнання, 

матеріалів, сировини, об’єктів оточуючого середовища за 

екологічними параметрами 

6.Біржова 
 Є)рекультивація, відновлення, проведення інших 

природоохоронних та оздоровчих заходів 

7.Сервісна 
 послуги природних територій та об’єктів, що охороняються 

(екологічний туризм) 

8.Охорона та 

оздоровлення довкілля 

 Ж)придбання природоохоронного обладнання, приладів, 

матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів 

9.Стандартизація, 

сертифікація 

 З)розробка і отримання сучасних технічних, економічних, 

управлінських та інших знань, відомостей для здійснення 

природоохоронної діяльності 

10.Експертно-

аудиторська 

 І)послуги екологічного страхування, перестрахування і 

соціального страхування 

11.Банківська 

 К)здійснення оцінки впливу на оточуюче середовище, 

екологічної експертизи, екологічної паспортизації, економіко-

екологічного аудиту, підготовчих робіт для отримання 

дозволу на природокористування 

12.Страхова 
 Л)пов’язана з фінансуванням та кредитуванням 

природоохоронної діяльності 

13.Юридично-правова 
 М)екологічне навчання, підвищення кваліфікації та 

перепідготовка кадрів 

14.Інформаційна 
 Н)інформаційне забезпечення з питань екології, охорони 

довкілля та природокористування 

15.Навчальна 
 О)правове і консалтингове обслуговування з питань охорони 

довкілля 

Рисунок 5.1 – Види підприємницької діяльності екологічного 

спрямування за роллю та функціонально-господарським призначенням 
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Завдання 2. З’єднайте види екологічного підприємництва з відповідними 

ним характеристиками. 

 
Класифікаційна ознака  Вид діяльності 

   

1.Вид екодеструктивних 

процесів, що запобігаються 

завдяки відповідній 

діяльності 

 А) Основні (повітря, відходи, вода, шум) та комплексні 

(повітря-вода, повітря-відходи, повітря-шум, вода-

шум, відходи-шум, вода-відходи, повітря-вода-шум) 

 

2.Компоненти природного 

середовища, з якими 

пов’язана діяльність 

 Б) Порушення ландшафтів, механічне, біологічне, 

хімічне, фізичне забруднення (електромагнітне, 

радіоактивне, світлове, шумове та теплове) 

3.Види діяльності 

 В) Виробництво екологічно чистої продукції 

впровадження екологічно чистих виробничих 

процесів, енергозберігаючих технологій, скорочення 

витрат на виробництво, заміщення виробництва, 

переробка та регенерація відходів, випуск екологічно 

чистої продукції, що модифікує виробничі процеси 

інших фірм 

4.Види технологічних 

процесів 

 Г) Науково-дослідна, виробнича, консультаційна, 

посередницька 

 

Рисунок 5.2 – Класифікація видів екологічного підприємництва 

 

Завдання 3. Доповніть схему виробничого процесу під час впровадження 

екологічно чистого виробництва елементами, яких не вистачає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Структурна схема елементів виробничого процесу 

під час впровадження екологічно чистого виробництва 

 

Організація 

– оптимізація адміністративного 

управління; 

– підвищення кваліфікації 

персоналу та ін. 

 

 

                 … 

 

                    … 

Відходи 

– зниження кількості виробничих та побутових відходів; 

– зворотне використання сировини та матеріалів; 

– зменшення скидів та викидів забруднюючих речовин; 

– переробка відходів на виробництві та ін. 

 

 

Виробничий 

процес 
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Завдання 4. З’єднайте переваги та вигоди, що отримуються 

підприємствами від чистого виробництва, з відповідними сферами їх 

виникнення. 

 
Рисунок 5.4 –  Переваги та вигоди, що отримуються підприємствами 

від чистого виробництва з відповідними сферами їх виникнення 

 

ТЕМА 6 

Теорія та практика екологічного менеджменту 

6.1. Поняття й ознаки екологічного менеджменту. 

6.2. Принципи, завдання та інструментарій екологічного менеджменту. 

6.3. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту. 

6.4. Перспективи розвитку екологічного менеджменту в Україні. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Поясніть, що собою представляє система екологічного менеджменту. 

2. Розкрийте сутність екологічного управління. 

У 

відносинах з 

населенням 
 

– скорочення витрат на сировину, енергію, паливо, воду; 

– скорочення витрат на очищення стічних вод, пило- і 

газоподібних викидів, утилізацію відходів; 

– скорочення транспортних витрат; 

– зменшення екологічних платежів і штрафів; 

– підвищення цін на продукцію у зв’язку з поліпшенням її якісних 

характеристик; 

– зростання прибутку, загальної ефективності виробництва; 

– підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства 

в цілому 

У сфері 

економіки 

 

– скорочення викидів (скидів) забруднюючих речовин, зменшення 

кількості відходів; 

– скорочення ресурсоємності виробництва; 

– підвищення екологічної безпеки виробництва 

У сфері 

охорони 

довкілля 

 

– зменшення ризику для здоров’я персоналу; 

– поліпшення умов праці на робочому місці, підвищення безпеки 

робочого місця; 

– підвищення рівня привабливості праці для молоді 

У сфері 

охорони 

праці 

 

– підвищення екоіміджу підприємства, створення сприятливої 

громадської думки; 

– скорочення скарг населення в державні органи контролю 
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3. Охарактеризуйте найбільш істотні розходження у поняттях “екологічне 

управління” і “екологічний менеджмент” у прикладному аспекті. 

4. Назвіть важливі ознаки, за якими можна розпізнати прояв екологічного 

менеджменту, на відміну від традиційних форм виробничого 

екологічного управління. 

5. Опишіть мету екологічного менеджменту та заходи, спрямовані на 

поліпшення еколого-економічних показників виробництва. 

6. Назвіть принципи і завдання екологічного менеджменту. 

7. Поясніть, що є основними інструментами екологічного менеджменту. 

8. Дайте характеристику екологічній експертизі. 

9. Поясніть, що розуміють під екологічним аудитом. 

10. Поясніть, на які основні питання можна дати відповідь завдяки 

проведеному на підприємстві екологічного аудиту. 

11. Охарактеризуйте екологічну сертифікацію та назвіть її об’єкти. 

12. Опишіть рівні, на яких реалізується головне завдання системи стандартів 

ІSО 14000. 

13. Поясніть, що собою представляє Схема (або Система) екологічного 

менеджменту та аудиту EMAS – (Eco-Management and Audit Scheme). 

14. Поясніть, які основні передумови повинні бути для налагодження 

ефективної системи екологічного менеджменту в Україні. 

15. Охарактеризуйте очікувані результати від становлення системи 

екологічного менеджменту як якісно нової ідеології управління 

природоохоронною діяльністю в Україні. 

16. Дайте характеристику основних етапів у розвитку екологічного 

менеджменту згідно світового досвіду. 

 

Тести 

 

1. Поняття «Екологічний менеджмент» вперше з’явилося у: 

а)1923 р.;                                                                         

б)1895 р.;  

в)1992 р.;  

г)1971 р. 

 

2. Згадка про екологічний менеджмент в «Порядку денному на 21 

століття» відбулася в місті: 

а)Ріо-де-Жанейро;    

б)Давос; 

в)Санкт-Петербург;       

г)Базель. 

 

3. Частина загальної системи менеджменту, що включає організаційну 

структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, 
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впровадження, оцінки досягнутих результатів і вдосконалення екологічної 

політики, являє собою: 

а)систему екологічного менеджменту;                         

б)екологічне управління; 

в)екологічне дослідження;                                             

г)правильної відповіді немає. 

 

4. Під діяльністю державних органів та економічних суб’єктів, що 

спрямована на дотримання обов’язкових вимог природоохоронного 

законодавства, розуміється: 

а)екологічний менеджмент;                                          

б)екологічне управління; 

в)система екологічного менеджменту;                        

г)система екологічного контролю. 

 

5. Ініціативна та результативна діяльність економічних суб’єктів, 

спрямована на досягнення їхніх власних екологічних цілей, проектів і 

програм, розроблених на основі принципів екоефективності й 

екосправедливості, називається: 

а)екологічне управління;                                               

б)система екологічного управління; 

в)екологічний менеджмент;                                          

г)система екологічного менеджменту. 

 

6. Метою екологічного менеджменту є: 

а)зниження ресурсоємності та енергоємності; 

б)зниження токсичності сировини, що використовується;  

в)підвищення ефективності наявних та впровадження сучасних систем 

очищення викидів шкідливих речовин в атмосферу та скидів стічних вод у 

водні об’єкти;  

г)впровадження ефективних управлінських рішень, формування 

усвідомленого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової 

ідеології управління природоохоронною діяльністю. 

 

7. Не є інструментом екологічного менеджменту: 

а)екологічний аудит;                                                      

б)екологічний моніторинг;  

в)екологічне обґрунтування рішень;                            

г)екологічна сертифікація та контроль. 

 

8. Під періодичним аналізом різних аспектів діяльності підприємства з 

точки зору відповідності вимогам охорони навколишнього природного 

середовища або відповідної діяльності підприємства вимогам забезпечення 
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техногенної безпеки навколишнього середовища та екологічної безпеки 

підприємства розуміється: 

а) екологічний контроль;                                                 

б) екологічне обґрунтування рішень;  

в) екологічний аналіз;                                                      

д) екологічний аудит. 

 

9. Екологічний аудит здійснюється при: 

а)операціях з нерухомістю;  

б)приватизації;  

в)екологічному обґрунтуванні інвестиційного проекту для виявлення 

ступеня екологічного ризику підприємства;  

г)усі відповіді вірні. 

 

9. «Екологічна експертиза» означає: 

а)незалежний аналіз та оцінка досягнутих результатів діяльності, 

системний перегляд і вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань, 

планування та організація діяльності відповідно до досягнутих результатів; 

б)обґрунтоване та усвідомлене прийняття керівництвом підприємства 

екологічної політики – публічно декларованих основних принципів, пріоритетів 

та напрямів екологічної діяльності; 

в)процедуру встановлення відповідності наміченої господарської та іншої 

діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості її здійснення; 

г)залучення всього персоналу до екологічної діяльності, максимальне 

використання всіх наявних можливостей і засобів для розв’язання екологічних 

проблем. 

 

10. Екологічна сертифікація – це: 

а)перевірка відповідності об’єкта сертифікації екологічним вимогам, що 

пред’являються;  

б)оцінка відповідності систем екологічного менеджменту на підприємстві 

нормативним вимогам; 

в)налагодження екологічно безпечних виробничих процесів, що 

відповідають вимогам екологічних норм.  

г)процедура встановлення відповідності наміченої господарської та іншої 

діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості її здійснення. 

 

11. Не є об’єктом сертифікації: 

а)технологічні процеси;                                                 

б)екологічна програма підприємства; 

в)екологічні послуги;                                                    

г)продукція підприємства. 

12. Рішення про створення міжнародних стандартів з екологічного 

менеджменту було прийнято у: 
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а)1975 р.;                                                                         

б)1983 р.; 

в)1993 р.;                                                                         

г)1999 р. 

 

13. Найпоширенішою у світі системою міжнародних стандартів є: 

а)ISO;                                                                              

б)ГОСТ;  

в)ДСТУ;                                                                          

г)FSO. 

 

14. Забезпечення зменшення несприятливих впливів на навколишнє 

середовище є завданням системи Міжнародної організації зі стандартизації 

на таких трьох рівнях: 

а)організаційному, національному, континентальному;  

б)організаційному, технологічному, контролюючому;  

в)місцевому, національному, міжнародному; 

г)організаційному, національному, міжнародному. 

 

15. Мета ЕМАS полягає в: 

а)тому, щоб будь-яке підприємство створювало систему екологічного 

менеджменту, розвивало його функції і забезпечувало підтвердження 

відповідності цієї системи вимогам стандарту; 

б)попередженні негативної антропогенної дії на природу в процесі 

виробництва, споживання чи утилізації продукції, яка виготовляється; 

в)впровадженні ефективних управлінських рішень, формуванні 

усвідомленого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової 

ідеології управління природоохоронною діяльністю; 

г)в стимулюванні підприємств розвивати свої проекти по захисту 

навколишнього середовища систематично і понад ті норми й вимоги, які 

визначені національним законодавством європейських країн. 

 

16. Для реєстрації в EMAS потрібно:  

а)запровадити ISO 14001; 

б)запровадити ГОСТ 9005; 

в)запровадити ДСТУ 9001; 

г)запровадити FSO 22 000; 

 

17. В перелік необхідних завдань для налагодження ефективної системи 

екологічного менеджменту в Україні (на різних рівнях) не входить: 

а)адміністративна реформа, включаючи реформування законодавчої та 

нормативної бази; 

б)трансформація інвестиційної діяльності з урахуванням екологічного 

фактора; 
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в)аналіз фінансових показників природоохоронної діяльності 

підприємств; 

г)удосконалення організаційно-економічного механізму становлення 

системи екологічного менеджменту (СЕМ) в Україні. 

 

19. Щодо обов’язковості впровадження та необхідності ISO 14000 є вірним 

таке твердження: 

а)стандарти ISO 14000 є обов’язковими до виконання, оскільки мають 

силу нормативно-правових документів; 

б)офіційно стандарти ISO 14000 є добровільними, оскільки не замінюють 

законодавчих вимог; 

в)організація не може використовувати ці стандарти для виявлення як 

внутрішніх, так і зовнішніх недоліків, тому немає необхідності у їх 

впровадженні; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

20. Визначальним фактором становлення і розвитку ефективної системи 

екологічного менеджменту в Україні є: 

а)налагодження екологічно безпечних виробничих процесів, що 

відповідають вимогам екологічних норм; 

б)формування законодавчо-нормативних основ зваженої екологічної 

політики держави; 

в)удосконалення організаційно-економічного механізму становлення 

системи екологічного менеджменту (СЕМ) в Україні; 

г)впровадження ефективних управлінських рішень, формування 

усвідомленого екологічного світогляду. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. З’єднайте основні інструменти екологічного менеджменту  з 

відповідними ним характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Основні інструменти екологічного менеджменту 

Основні інструменти екологічного менеджменту 

Екологічна  

експертиза 
перевірка відповідності об’єкта сертифікації екологічним 

вимогам, що пред’являються 

 

Еколо-

гічний 

аудит 

Екологічна 

сертифі-

кація 

періодичний аналіз різних аспектів діяльності підприємства з 

точки зору відповідності вимогам охорони навколишнього 

природного середовища або відповідності діяльності 

підприємства вимогам забезпечення техногенної безпеки 

навколишнього середовища та екологічної безпеки підприємства 

процедура встановлення відповідності наміченої господарської 

та іншої діяльності екологічним вимогам і визначення 

допустимості її здійснення 



52 

 

Завдання 2. З’єднайте рівні, на яких реалізується головне завдання 

системи стандартів ІSО 14000 з відповідними ним характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Рівні реалізації головного завдання системи стандартів ІSО 

14000 

 

Завдання 3. Розташуйте етапи становлення екологічного менеджменту у 

хронологічній послідовності. 

 

Таблиця 6.1 - Етапи становлення екологічного менеджменту 
Етапи становлення екологічного менеджменту Порядковий номер етапу  

Створення системи екологічного моніторингу на 

підприємстві з метою відповідності загальноприйнятим 

природоохоронним нормам і правилам 

 

Розробка загальнокорпоративної стратегії з ключовим 

значенням екологічних факторів 

 

Здійснення локальної тактики “гасіння пожеж” – 

керівництво компанії згадує про екологію тільки у 

випадку аварійних ситуацій, що погрожують серйозними 

економічними наслідками 

 

 

ТЕМА 7 

Екологічна модернізація економіки 

7.1. Сутність, імперативи та принципи екологічної модернізації, її типи і 

моделі. 

7.2. Передумови і завдання екологічної модернізації. 

7.3. Ґенеза теорії екологічної модернізації. 

7.4. Екотехнології: перспективи та загрози. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Дайте визначення поняттю “екологічна модернізація”. 

2. Поясніть, що означає екологічна модернізація виробництва на практиці. 

3. Дайте характеристику екологічних імперативів модернізації. 

4. Опишіть принципи, на яких базується екологічна модернізація. 

Рівні реалізації головного завдання системи стандартів ІSО 14000 

Організаційний поліпшення умов міжнародної торгівлі 

Національний 

 

Міжнародний 

поліпшення екологічного “поводження” корпорацій 

створення істотного доповнення до національної нормативної 

бази і компонентів державної екологічної політики 
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5. Охарактеризуйте оптимальну модель модернізації суспільного розвитку з 

урахуванням екологічних вимог. 

6. Опишіть три типи екологічної модернізації. 

7. Дайте характеристику “слабкої” і “сильної” моделі екологічної 

модернізації. 

8. Поясніть, що є основними передумовами екологічної модернізації. 

9. Дайте характеристику пріоритетних завдань екологічної модернізації 

соціально-економічного розвитку в Україні. 

10. Назвіть ключові завдання, які повинні бути визначені з метою розбудови 

механізму управління екологічною модернізацією соціально-

економічного розвитку. 

11. Охарактеризуйте основні напрями вивчення екологічної модернізації 

протягом її становлення та розвитку в часі. 

12. Опишіть відмінні інноваційні ознаки екотехнологій. 

13. Поясніть, що відносять до екотехнологій. 

14. Опишіть, як Конвенція про біологічне різноманіття визначає 

біотехнології. 

15. Поясніть, що відноситься до нанотехнологій. 

 

Тести 

 

1. Екологічна модернізація – це: 

а)наука, що вивчає життя різних організмів у їх природному середовищі 

існування, або навколишньому середовищу; 

б)зміна екологічної політики держави, у результаті якої відбудеться 

підвищення якості життя й економічної ефективності,забезпечення  так  званого  

зеленого  зростання  економіки  та  енергетики, збереження і відновлення 

навколишнього природного середовища; 

в)процес неухильного і послідовного впровадження систем 

технологічних, управлінських, юридичних та інших рішень, які дозволяють 

підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд із 

поліпшенням, або хоча б збереженням якості довкілля; 

г)правильна відповідь а) та в). 

 

2. Центральним  елементом  екологічної  модернізації  вважається: 

      а)екологізація економіки; 

б)економіка природокористування; 

в)реструктуризація  економіки; 

г)впровадження новітньої техніки в усіх сферах економіки. 

     

3. Реалізується як на власній основі, так і шляхом запозичень такий тип 

модернізації: 
а)ендогенний ; 

б)екзогенний; 



54 

 

в)ендогенно-екзогенний; 

г)всі відповіді вірні. 

 

4. В рамках екологічної модернізації виділяють моделі:  

а)“слабку” і “сильну”; 

б)“одиничну” і “множинну”; 

б)“оптимальну” і “неоптимальну ”; 

в)“комплексну” і “структуровану”; 

 

5. Основною передумовою екологічної модернізації є: 

          а)природомістка структура економіки, високий рівень ресурсо- й енерго- 

споживання; 

б)знос обладнання в базових галузях промисловості, транспорту, житло- 

вокомунального господарства, що в умовах його експлуатації різко підвищує 

ймовірність екологічних ризиків; 

в)незадовільне фінансування природоохоронної діяльності; 

г)усі відповіді правильні.  

 

6. До пріоритетних  завдань  екологічної  модернізації  соціально-

економічного розвитку в Україні належать: 

а)розробка регіонально  адаптованої дорожньої карти  екологічних 

трансформацій з обґрунтованими стратегією, цілями, механізмом реалізації, 

акторами та їх завданнями, регіональними пріоритетами; 

б)створення національної інформаційної системи охорони навколишнього 

природного середовища; 

в)узгодження управлінських дій у системі регіонального розвитку на 

основі оновлення балансу інтересів між бізнесом, владою та суспільством; 

г)варіанти а) і б) вірні; 

 

7. Ключовими завданнями екологічної  модернізації  соціально-економічного 

розвитку в Україні є: 

а)формування модернізаційного типу еколого-орієнтованої діяльності 

суспільства та гарантування екологічної безпеки інноваційного оновлення 

виробництва підприємств; 

б)узгодження управлінських дій у системі регіонального розвитку на 

основі оновлення балансу інтересів між бізнесом, владою та суспільством; 

в)розширене відтворення природних ресурсів та факторів на базі 

оновлених технологій; 

г)усі відповіді правильні. 

 

8. Засновником теорії екологічної модернізації вважається: 

а)Йозеф Хубер; 

б)М. Нейс; 

в)П. Андерсен; 
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г)правильна дів повідь відсутня. 

 

9. Концепцію (теорію) екологічної модернізації було вперше покладено в 

основу державної екополітики в таких країнах: 

а)Франція та Португалія; 

б)США та Японія; 

в)Німеччина та Нідерланди; 

г)Китай, Франція.  

 

10. Вираз щодо змісту екологічної модернізації: «Вона може сприйматися 

як синонім стратегічного екологічного менеджменту, промислової екології  

та  екологічної реструктуризації  з  урахуванням відповідних  змін  в інших  

секторах – бізнесі, промисловості, галузях, пов’язаних  з  рециклінгом  та 

утилізацією відходів» належить таким вченим: 

а) М. Шнайберг, П. Андерсен; 

б)П. Хокен, М. Нейс; 

в)М. Джонік, Г. Монх; 

г)немає правильної відповіді. 

 

11. Тлумачення екологічної модернізації так, як: «екологічна модернізація 

характеризує поведінку підприємців щодо одночасного збільшення 

ефективності виробництва і мінімізації викидів та  забруднень» належить 

таким вченим: 

а)П. Хокен, М. Нейс; 

б)М. Джонік, Г. Монх; 

в)М. Шнайберг, П. Андерсен; 

г)Т. Раннебург і У. Сіммоніс. 

 

12. Концепцію, згідно з якою базисом екомодернізації вважалася нова 

екологічна  політика, ввели: 

а)М. Джонік, Г. Монх, Т. Раннебург і У. Сіммоніс; 

б)А. Вив,  С. Бохмер-Крістіансен,  А. Вейднер,  А. Гоулдсон, Дж. Мерфі; 

в)А. Вив,  С. Бохмер-Крістіансен, Т. Раннебург і У. Сіммоніс; 

г)немає правильної відповіді. 

 

13. Конвенція про біологічне різноманіття визначає біотехнології як: 

а)сукупність всіх передових технологій, що можуть бути використані в 

усіх сферах економіки; 

б)окремий вид технологій, пов’язаний з використанням біологічних 

систем, живих організмів або їхніх похідних для виготовлення продукції; 

в)окремий вид технологій, пов’язаний з використанням рослин для 

виготовлення продукції; 

г)окремий вид технологій, пов’язаний з використанням лише тварин або 

їхніх похідних для виготовлення продукції. 
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14. Екологічну модернізацію як прояв інституціональних змін у державних 

структурах і промисловості розглядали: 

а)А. Мол, Г. Спааргарін і Ф. Буттел; 

б)Т. Раннебург і У. Сіммоніс; 

в)М. Джонік і Г. Монх; 

г)правильна відповідь відсутня. 

 

15. Два  протилежні  погляди  на  розвиток  екологічної  модернізації (за Ю. 

Кортелайненом): 

а)технологічна  та  інституціональна; 

б)сильна і слабка; 

в)відповіді а) і б) вірні; 

г)правильна відповідь відсутня.  

 

16. Визначення «їхні властивості та ознаки забезпечують екологічно чисте 

виробництво, тобто вони стають провідними ланками науково-технічного 

прогресу» належить до: 

а)екотехнологій; 

б)нанотехнологій ; 

в)біотехнологій; 

г)правильні відповіді а) та в).  

 

17. До екотехнологій відносять: 

          а)біотехнології, нанотехнології; 

б)інтегровані високошвидкісні транспортні системи; 

в)системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі; 

г)усі відповіді вірні. 

 

18. Біотехнології - це: 

а)окремий вид технологій, пов’язаний з використанням біологічних 

систем, живих організмів  або  їхніх  похідних  для  виготовлення  продукції; 

б)методи  і  способи  роботи  з об’єктами, розмір  котрих  менше 100 

нанометрів (нм); 

в)відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища 

біологічних систем різних рівнів організації; 

г)правильна відповідь відсутня . 

 

19.  Нанотехнології – це: 

а)окремий вид технологій, пов’язаний з використанням біологічних 

систем, живих організмів  або  їхніх  похідних  для  виготовлення  продукції; 

б)методи  і  способи  роботи  з об’єктами, розмір  котрих  менше 100 

нанометрів (нм): наночастинки, нанопорошки, нанотрубки, нановолокна, 

наноплівки та  ін; 
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в)трансформація індустріального суспільства на основі принципів 

екологічної етики та використання високих технологій; 

г)правильні відповіді а) та б). 

 

20. Енвайронменталізм – це: 

а)теорія управління соціально-економічним розвитком і навколишнім 

середовищем, яка вважає людство частиною біосфери і стверджується потреба 

перетворення природи в інтересах людини; 

б)галузь науки, що сформувалася в середині XIX століття, коли під цим 

словом розумівся ряд нових ідей проте, що люди розвиваються значною мірою 

під впливом навколишнього середовища; 

в)галузь науки, що сформувалася в середині XX століття, коли під цим 

словом розумівся ряд нових ідей проте, що люди розвиваються значною мірою 

під впливом навколишнього середовища; 

г)відповідь а) і б) вірні. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. З’єднайте типи екологічної модернізації з відповідними ним 

характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Типи екологічної модернізації 

 

Завдання 2. Доповніть схему елементами, яких не вистачає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Екотехнології 

Екотехнології 
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власного базису 
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ТЕМА 8 

Держава і ринок в регулюванні процесів екологізації економіки 

8.1. Механізми реалізації концепції сталого розвитку та екологізації 

економіки. 

8.2. Необхідність оптимального поєднання державного та ринкового 

регулювання процесів екологізації. 

8.3. Практичні процедури управління екологізацією економіки. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Опишіть функції, які виконує господарський механізм. 

2. Поясніть, що собою представляє господарський механізм 

природокористування. 

3. Охарактеризуйте три типи господарських механізмів 

природокористування. 

4. Опишіть основні причини “провалів” ринку в екологічній сфері. 

5. Аргументуйте  необхідність поєднання державних та ринкових 

механізмів в екологізації економіки. 

6. Поясніть, які процедури екологічного управління набули найбільшого 

поширення в практиці природокористування. 

7. Охарактеризуйте стадії оцінки впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС). 

8. Поясніть, що собою представляє екологічний аналіз життєвого циклу 

продукції. 

9. Опишіть, за якими напрямами сформовані стандарти ISO 14000. 

10. Опишіть, що собою представляє структура стандартів ISO 14000. 

11. Поясніть, як можуть бути застосовані місцеві ініціативи щодо 

забезпечення сталого розвитку. 

 

Тести 

 

1. До складу механізмів реалізації економічних цілей, в тому числі еколого-

економічних, входять:  

а)пряме регулювання; 

б)економічне стимулювання; 

в)змішані механізми; 

г)всі відповіді правильні. 

 

2. Господарський механізм – це:  

а)механізм державного регулювання економіки; 

б)сукупність форм, методів і важелів використання економічних законів, 

розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації 

власності, а також всебічного розвитку людини;  

в)механізм ринкового регулювання економіки; 
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г)немає правильної відповіді. 

 

3. До форм і методів господарського механізму відносяться: 

а)економічна політика, організація прогнозування, планування; 

б)фінансування господарських процесів, економічне стимулювання; 

в)діяльність управлінських структур, господарське законодавство; 

г)всі відповіді правильні. 

 

4. Господарський механізм виконує такі функції: 

а)забезпечує взаємозв’язок, збалансованість усіх структурних елементів 

суспільного виробництва як цілісної системи; 

б)узгоджує економічні інтереси суспільства, соціальних груп, колективів, 

кожного працівника, окремих підприємців; 

в)реалізовує економічну політику держави, її стратегічні цілі і тактичні 

завдання. 

г)всі відповіді правильні. 

 

5. Господарський механізм природокористування почав формуватись: 
а)на межі 60-70-х рр. ХХ ст.; 

б)на межі 40-50-х рр. ХХ ст.; 

в)на межі 60-70-х рр. ХІХ ст.; 

г)на межі 80-90-х рр. ХХ ст. 

 

6.Переважання ринкових інструментів і створення сприятливого 

економічного середовища для розвитку екологічно чистих виробництв – це  

такий тип господарського механізму: 

а)жорсткий; 

б)стимулюючий; 

в)м’який; 

г)послаблюючий. 

 

7.Жорсткий тип господарського механізму характеризується: 

а)встановленням обмежувальних екологічних рамок, що слабо впливають 

на темпи і масштаби економічного розвитку; 

б)переважанням ринкових інструментів і створенням сприятливого 

економічного середовища для розвитку екологічно чистих виробництв; 

в)використанням адміністративних і ринкових інструментів та 

пригніченням за допомогою жорсткої податкової політики розвитку екологічно 

небезпечних галузей; 

г)правильні відповіді а) та б). 

 

8. М’який тип господарського механізму характеризується: 

а)переважанням ринкових інструментів і створенням сприятливого 

економічного середовища для розвитку екологічно чистих виробництв; 
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б)встановленням обмежувальних екологічних рамок, що слабо впливають 

на темпи і масштаби економічного розвитку; 

в)використанням адміністративних і ринкових інструментів та 

пригніченням за допомогою жорсткої податкової політики розвитку екологічно 

небезпечних галузей; 

г)правильна відповідь відсутня.  

 

9.Причинами“провалів”ринку в екологічній сфері є: 

а)екстерналії, відсутність цін на природні блага і відсутність ринків;  

б)суспільні блага; трансакційні витрати; права власності; невизначеність; 

в)немає правильної відповіді; 

г)правильні відповіді а) та б). 

 

10.Принцип “забруднювач платить” був введений Організацією 

економічного співробітництва і розвитку у: 

а)1972 р.; 

б)1974р.; 

в)1962 р.; 

г)1862 р. 

11. В країнах з ринковою економікою активнішими стали спроби широкого 

використання економічних регуляторів для стимулювання 

природоохоронної діяльності у:  

а)60-70-і рр. ХХ ст.; 

б)80-і роки ХХ ст.; 

в)90-і роки ХХ ст.; 

г)немає правильної відповіді. 

 

12. Найбільшого поширення в практиці природокористування набули такі 

процедури екологічного управління, як: 

а)екологічна оцінка життєвого циклу виробів;  міжнародні стандарти 

екологічного менеджменту й аудиту; 

б)оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС); екологічний аудит; 

в)місцеві ініціативи із забезпечення сталого розвитку. 

г)всі відповіді правильні; 

 

13. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) включає такі стадії: 

а)дослідження впливу проекту на навколишнє середовище; складання 

висновку про вплив на навколишнє середовище; моніторинг впливу і 

післяпроектний аналіз/аудит (ревізія післяпроектної діяльності); 

б)виявлення необхідності і ступеня деталізації ОВНС; складання 

висновку про вплив на навколишнє середовище; рецензування фахівцями 

отриманих результатів, формування висновків про можливість реалізації чи 

нереалізації проекту, виявлення альтернатив розвитку (змін) проекту чи його 

повної заміни;  
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в)виявлення необхідності і ступеня деталізації ОВНС; попередня оцінка 

впливу, визначення найбільш важливих типів впливу для їх оцінки; 

дослідження впливу проекту на навколишнє середовище; складання висновку 

про вплив на навколишнє середовище; рецензування фахівцями отриманих 

результатів, формування висновків про можливість реалізації чи нереалізації 

проекту, виявлення альтернатив розвитку (змін) проекту чи його повної заміни; 

моніторинг впливу і післяпроектний аналіз/аудит (ревізія післяпроектної 

діяльності); 

г)немає правильної відповіді. 

 

14. ISO 14000 - це: 

а)управління науковою діяльністю; 

б)управління персоналом; 

в)управління економічною діяльністю; 

г)управління навколишнім середовищем. 

 

15. Стандарти ISO 14000 згруповані за трьома напрямами: 

а)формування інструментарію; аналіз рівноваги на ринку екологічної 

продукції; управління екологічною якістю продукції;  

б)регламентація загальних принципів; формування інструментарію; 

 управління екологічною якістю продукції; 

в)розрахунок показників еколого-економічної ефективності;  формування 

інструментарію;  управління екологічною якістю продукції; 

г)немає правильної відповіді. 

 

16. “Порядок денний на 21 століттяˮ  (Agenda-21) прийнято у: 

а)1992 р.; 

б)1998 р.; 

в)2000 р.; 

г)1996 р. 

 

17. Система екологічних стандартів ISO 14000 орієнтована на: 

а) технічні характеристики та технологічні рішення; 

б) кількісні параметри; 

в) вимірювання концентрації шкідливих речовин; 

г) принцип постійного удосконалення. 

 

18. Процес екологічної перевірки, який має систематично проводитись і 

документуватись, що полягає в отриманні й оцінці об’єктивної інформації з 

метою визначення відповідності критеріям аудиту конкретних екологічних 

заходів, умов, систем управління чи інформації про них з подальшою 

передачею результатів цього процесу замовнику – це: 

а)екологічний менеджмент; 

б)екологічний аудит; 
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в)екологічне страхування; 

г)екологічне підприємництво. 

 

19.Концепція екологічного аудиту була вперше розроблена в: 

а)Франції; 

б)Німеччині; 

в)Австралії; 

г)США. 

 

20. Аналітичний метод оцінки ефектів впливу на навколишнє середовище 

протягом усього часу існування певної продукції (виробу) з моменту її 

створення до знищення – це: 

а)аналіз попиту і пропозиції товару; 

б)ефективність природоохоронних заходів; 

в)еколого-економічна ефективність заходів;   

г)екологічний аналіз життєвого циклу продукції. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. З’єднайте типи господарських механізмів 

природокористування з відповідними ним характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Типи господарських механізмів природокористування 

 

 

 

 

 

Типи господарських механізмів природокористування 

стимулюючий з встановленням обмежувальних екологічних рамок, що слабо 

впливають на темпи і масштаби економічного розвитку 

 

жорсткий 

 

м’який 

з переважанням ринкових інструментів і створенням 

сприятливого економічного середовища для розвитку 

екологічно чистих  виробництв 

з використанням адміністративних і ринкових інструментів та 

пригніченням за допомогою жорсткої податкової політики 

розвитку екологічно небезпечних галузей 
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Завдання 2. Розташуйте стадії оцінки впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС) в хронологічній послідовності. 

 

Таблиця 8.1 - Стадії оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 

Стадії оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
Порядковий номер 

стадії 

моніторинг впливу і післяпроектний аналіз/аудит   

виявлення необхідності і ступеня деталізації ОВНС  

складання висновку про вплив на навколишнє середовище  

попередня оцінка впливу, визначення найбільш важливих типів 

впливу для їх оцінки 

 

дослідження впливу проекту на навколишнє середовище  

рецензування фахівцями отриманих результатів, формування 

висновків про можливість реалізації чи нереалізації проекту, 

виявлення альтернатив розвитку (змін) проекту чи його повної заміни 
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