


1. Опис навчальної дисципліни 
 

Фінанси природокористування 
(назва) 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Освітньо-
науковий рівень 

Другий 

Освітній ступінь Магістр 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Освітньо-наукова 
програма Фінанси, банківська справа та страхування 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид вибіркова (за вибором здобувача) 
Загальна кількість 
годин 150 
Кількість кредитів 
ECTS 5 
Кількість 
змістових модулів 2 
Курсовий проект 
(робота)  Не передбачено 
Форма контролю Екзамен 
 
Показник навчальної дисципліни для денної, заочної та вечірньої форми 
навчання 
 денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 
вечірня форма 

навчання 
Рік підготовки (курс) 1 1  
Семестр  2 2  
Лекційні заняття 30 8  
Практичні, семінарські 
заняття 

15 8  

Лабораторні заняття - год - год  
Самостійна робота 105 1360  
Індивідуальні завдання - год - год  
Кількість тижневих 
аудиторних годин для 
денної форми навчання 

3 год 
 

год 
  

 
  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Фінанси природокористування» є 
вивчення фінансового механізму щодо володіння, користування та 
розпорядження природними ресурсами(мінімізації антропогенного впливу), як 
частини національного багатсва. Також курс спряє ознайомленню з 
міждисциплінарними дослідженнями, що відображає сучасні тенденції в освті та 
наукці. 

Предметом дисципліни «Фінанси природокористування» є система 
функціонування фінансового механізму природокористування спрямованого на 
стимулювання природоохоронної діяльності, управлінні фінансовими потоками 
стосовно природокористування, мінімізації шкідливого антропогенного впливу 
на навколишнє природне середовище. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 
- отримання знань про фінансові аспекти природокористування, управління 

процесом захисту природного середовища від шкідливого антропогенного 
впливу; 

- знайомство з системою планування і прогнозування, моніторингу, обліку і 
контролю в галузі використання, відтворення та охорони навколишнього 
природного середовища; 

- аналіз шляхів фінанвого стимулювання раціонального природокористування, 
фінансування та кредитування природоохоронної діяльності; 

- знання інструментів визначення розміру екологічних платежів, екологічних 
витрат виробництва, економічної ефективності природоохоронних заходів; 

- встановлення причинно-наслідкових зв'язків між антропогенним впливом і 
станом навколишнього природного середовища, а також фінансового 
механізму компенсації завданих збитків; 

- формування умінь комплексного вирішення проблем у сфері 
природокористування, з зіставленням антропогенного впливу та екологічних 
наслідків; 

- формування громадянської позиції свідомого і активного учасника процесу 
заощадження, примноження і раціонального використання природних 
ресурсів з метою забезпечення нормальних умов проживання і діяльності 
нинішнього і майбутніх поколінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінанси 
природокористування» здобувач повинен знати:  

- теоретичні основи фінансів природокористування;  
- основи функціонування національного фінансово-економічного 

механізму природокористування;  
- систему платежів за користування земельними ресурсами 

(фіксований сільськогосподарський податок, плата за землю);  
- особливості екологічного оподаткування; 
- систему рентних платежів в Україні; 
- суть, проблеми та перспективи екологічного страхування, 

екологічного  
- маркетингу, екологічної сертифікації та ліцензування; 



- шляхи підвищення ефективності природокористування на основі  
- економічних методів управління; 
- основні напрямки екологізації економіки України. 

По закінченню вивчення дисципліни здобувач повинен вміти: 
– чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни 

«Фінанси природокористування»; 
– застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, 

санкції; 
– разом з теоретичними знаннями по даному предмету показати наявність 

практичного рішення еколого-економічних питань; 
– розробляти і надавати еколого-економічну оцінку господарським 

рішенням; 
– обчислювати суми податків та інших обов’язкових надходжень до 

бюджету держави та бюджетів територіальних громад (плати за землю, 
орендної плати, екологічного податку, рентних платежів, інших платежів за 
порушення природоохоронного законодавства);  

обґрунтовувати доцільність впровадження заходів щодо збереження 
навколишнього середовища та раціонального використання природних 
ресурсів;  

– приймати ефективні рішення в управлінні фінансовими потоками у 
сфері природокористування, страхування екологічної безпеки та 
відповідальності.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у аспірантів 
компетентностей (та їх складових): 

фахових: 
ФК 01. Здатність до критичного аналізу наукового доробку та формування 

наукового світогляду у сфері досліджень фінансів, банківської справи та 
страхування. 

ФК 02. Здатність до постановки та вирішення наукових задач та проблем у 
галузі фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 03. Здатність до здійснення наукових досліджень та отримання 
наукових результатів, що формують нові знання для розв’язання актуальних 
проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 04. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати 
стратегічні напрями розвитку в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

ФК 06. Здатність впроваджувати результати власних досліджень в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 07. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку у професійній 
сфері, відповідальності за навчання інших при здійсненні науково-педагогічної 
діяльності та наукових досліджень в галузі фінансів, банківської справи та 
страхування. 

ФК 08. Здатність використовувати методи дослідження процесів, що 
відбуваються в економіці, фінансових системах та реалізації комплексу заходів 
щодо підтримки та розвитку сфери фінансів, банківської справи та страхування. 

 
Програмні результати навчання 



У результаті вивчення дисципліни  аспірант повинен досягнути таких 
результатів навчання: 

ПРН 09. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними 
теоріями  і концепціями у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 10. Виявляти проблеми та вирішувати наукові завдання в галузі 
фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 11. Виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягати 
наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 
проблем. 

Міждисциплінарні зв’язки (місце у структурно-логічній схемі вивчення 
компонент освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Навчальна дисципліна 
«Фінанси природокористування» є вибірковою дисципліною (за вибором 
здобувача) та розглядає питання, суміжні з проблематикою інших дисциплін 
освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(«Дослідження глобальних проблем управління фінансами», «Фінансові студії», 
«Управління страховими ризиками», «Фінансові ринки та інститути», «Аграрна 
політика в умовах глобалізації економіки», «Корпоративні фінанси», «Мікро- та 
макроекономіка-2», «Державний фінансовий менеджмент», «Антикризове 
фінансове управління та фінансова безпека підприємств» та ін.). 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни «Фінанси 
природокористування» є: лекції, семінарськи заняття, самостійна робота та 
контрольні заходи – презентації, тести, екзамен. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами 
навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає 
опрацювання монографій та інших наукових праць, підручників, навчальних і 
методичних посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів, отриманих 
засобами інформаційних технологій тощо. 

Екзамен є підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування 
вмінь, передбачених внаслідок вивчення дисципліни. 

Форма підсумкового контролю – оцінка за результатами поточного та 
підсумкового контролю. 
  



3. Програма та структура навчальної дисципліни 
«Фінанси природокористування» 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

Усьо
-го  

у тому числі усьог
о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Фінанси 
природокористування як 
особлива галузь науки 

17 4 2 - - 11 18 1 1 - - 16 

Тема 2. Еколого-економічні 
інструменти 17 4 2 - - 11 18 1 1 - - 16 

Тема 3. Форми еколого-
економічних інструментів 17 4 2 - - 11 18 1 1 - - 16 

Тема 4. Екологічне 
страхування 17 2 1 - - 12 18 1 1 - - 16 

Тема 5. Система 
екологічного 
оподаткування 

17 4 2 - - 11 18 1 1 - - 16 

Тема 6. Завдання, зміст і 
порядок охорони земель, 
грошова оцінка земель 

15 4 2 - - 9 15 1 1 - - 13 

Тема 7. Статистика 
навколишнього середовища 
та природних ресурсів 

17 2 1 - - 14 12 1 1 - - 10 

Тема 8. Структура 
природоохоронної 
інфраструктури України 

16 2 1 - - 13 17 1 1 - - 15 

Тема 9. Принципи 
екологічного законодавства 
України та економіко-
екологічна відповідальність 

15 4 2 - - 9 16 - - - - 16 

Усього годин  150 30 15 - - 105 150 8 8 - - 134 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фінанси природокористування як особлива галузь науки 
Завдання, предмет і метод фінансів природокористування 
Фінансові методи стимулювання природоохоронної 
діяльності 
Необхідність охорони навколишнього середовища 
Державна політика в галузі охорони природи 

3 

2 Еколого-економічні інструменти. 
Еколого-економічні показники: оцінки і ставки 
Економічний інструментарій: роль у системі товарно-
грошових відносин 
Еколого-економічні інструменти: принципи формування 
і механізми дії. 

3 

3 Форми еколого-економічних інструментів. 
Податкові інструменти. Мита. Плата, платежі, збори. 
Штрафи. Субсидія. Дотація. Грант. Кредит. Виплати, 
відшкодування витрат. Прискорена амортизація. Цінові 

3 



інструменти. Сприяння обмеження на ринку. Премія, 
нагорода, приз. 

4 Екологічне страхування. 
Умови екологічного страхування 
Світовий досвід екологічного страхування 
Поняття забруднення в екологічному страхуванні, 
класифікація збитків 
Можливості проведення екологічного страхування в 
Україні. 

3 

5 Система екологічного оподаткування 
Механізм екологічного податку 
Обчислення екологічного подарку 
Порядок обчислення збору за спеціальне використання 
водних ресурсів та збору за користування водами для 
потреб гідроенергетики і водного транспорту 
Розрахунок розмірів компенсації збитків за 
наднормативні викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 

4 

6 Завдання, зміст і порядок охорони земель, грошова оцінка 
земель. 
Поняття охорони земель 
Економічне стимулювання раціонального використання 
та охорони земель 
Розрахунок грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів 

4 

7 Статистика навколишнього середовища та природних 
ресурсів. 
Сутність і функції статистики навколишнього 
середовища 
Аналіз статистики з охорони та раціонального 
використання водних ресурсів 
Аналіз статистики з охорони атмосферного повітря. 
Аналіз земельних і лісних ресурсів 

3 

8 Структура природоохоронної інфраструктури України 
Особливості та пріоритети інвестицій у відтворення 
навколишнього середовища 
Зарубіжний досвід розбудови природоохоронної 
інфраструктури 

4 

9 Принципи екологічного законодавства України та 
економіко-екологічна відповідальність 
Організаційно управлінський аспект екологічної безпеки 
Екологічне нормування в системі правового регулювання 
природоохоронних заходів 
Міжнародний досвід екологічного законодавства 
Поняття і система екологічного законодавства України. 

3 

Разом 30 
 



 

5. Самостійна робота під керівництвом НПП 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

 

1. Фінанси природокористування як особлива галузь науки 12 
2. Еколого-економічні інструменти 12 
3. Форми еколого-економічних інструментів 12 
4. Екологічне страхування 12 
5. Система екологічного оподаткування 10 
6. Завдання, зміст і порядок охорони земель, грошова 

оцінка земель 10 

7. Статистика навколишнього середовища та природних 
ресурсів 12 

8. Структура природоохоронної інфраструктури України 10 
9. Принципи екологічного законодавства України та 

економіко-екологічна відповідальність 10 

Разом 100 
 

 
6. Анотація тем навчальної дисципліни 

 
Тема 1. «Фінанси природокористування як особлива галузь науки». 

Завдання, предмет і метод фінансів природокористування. Фінансові методи 
стимулювання природоохоронної діяльності. Необхідність охорони 
навколишнього середовища. Державна політика в галузі охорони природи. 
 

Тема 2. «Еколого-економічні інструменти». 
Еколого-економічні показники: оцінки і ставки. Економічний інструментарій: 
роль у системі товарно-грошових відносин. Еколого-економічні інструменти: 
принципи формування і механізми дії. 
 

Тема 3. Форми еколого-економічних інструментів. 
Податкові інструменти. Мита. Плата, платежі, збори. Штрафи. Субсидія. 
Дотація. Грант. Кредит. Виплати, відшкодування витрат. Прискорена 
амортизація. Цінові інструменти. Сприяння обмеження на ринку. Премія, 
нагорода, приз. 
 

Тема 4. Екологічне страхування. 
Умови екологічного страхування. Світовий досвід екологічного страхування. 
Поняття забруднення в екологічному страхуванні, класифікація збитків. 
Можливості проведення екологічного страхування в Україні. 
 
 
 



Тема 5. Система екологічного оподаткування. 
Механізм екологічного податку. Обчислення екологічного податку. Порядок 
обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за 
користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. 
Розрахунок розмірів компенсації збитків за наднормативні викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
 

Тема 6. Завдання, зміст і порядок охорони земель, грошова оцінка земель. 
Поняття охорони земель. Економічне стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. Розрахунок грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів. 
 

Тема 7. Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів. 
Сутність і функції статистики навколишнього середовища. Аналіз статистики з 
охорони та раціонального використання водних ресурсів. Аналіз статистики з 
охорони атмосферного повітря. Аналіз земельних і лісних ресурсів. 
 

Тема 8. Структура природоохоронної інфраструктури України.  
Особливості та пріоритети інвестицій у відтворення навколишнього середовища. 
Зарубіжний досвід розбудови природоохоронної інфраструктури. 

 
Тема 9. Принципи екологічного законодавства України та економіко-

екологічна відповідальність. 
Організаційно управлінський аспект екологічної безпеки. Екологічне 
нормування в системі правового регулювання природоохоронних заходів. 
Міжнародний досвід екологічного законодавства. Поняття і система 
екологічного законодавства України. 

 
7. Індивідуальна робота 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії денної, вечірньої, заочної форми навчання 
спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування» з дисципліни «Фінанси 
природокористування» виконують відповідно до навчального плану. 

Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і 
систематизація отриманих знань у процесі самостійної підготовки у міжсесійний 
період. 

Правильна організація роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії має вирішальне значення для успішного виконання ним навчального 
плану. 

Аспірант повинен: 
- прослухати курс лекцій, вивчити теоретичний матеріал; 
- ознайомитися з нормативно-правовою базою, науково-монографічною 
літературою, підручниками, посібниками, які рекомендовані до 
опанування, вивчити практику організації діяльності публічних 
службовців; 



- виконати у міжсесійний період отримане індивідуальне завдання і 
подати його у встановлений термін для перевірки викладачу на 
консультації. 
Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять 

теоретичні питання, які включають всі теми відповідно до розробленої програми 
дисципліни, а також практичне завдання (варіант певної фінансової ситуації або 
завдання). 

Варіанти теоретичних і практичних завдань задаються викладачем. 
Індивідуальний характер завдання для кожного аспіранта забезпечується 
різними комбінаціями теоретичних і практичних завдань. 

Для висвітлення теоретичних завдань аспіранти повинні використовувати 
правові документи, методично-інструктивні матеріали, науково-монографічну 
літературу, офіційні статистичні дані, аналітичну інформацію фінансових 
корпорацій. 

Виконання здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії 
індивідуального завдання передбачає застосування методик розрахунку 
показників, їх детальні цифрові обчислення з текстовими поясненнями і 
висновками; підготовку на основі проведених розрахунків аналітичного огляду 
про стан системи фінсів природокористування України. 

Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно до вимог 
вищої школи, а результати виконання поданого на перевірку індивідуального 
завдання відображаються записом «зараховано» або «не зараховано». 

 

8. Форми контролю 
1. Поточний контроль знань аспірантів денної, вечірньої та заочної 

форм навчання з дисципліни «Фінанси природокористування» проводиться у 
формах: 

1) усне опитування на практичних заняттях; 
2) виконання поточних контрольних робіт; 
3) захист індивідуального завдання; 
4) бліц-опитування. 
2. Контроль засвоєння матеріалу за тестовими технологіями. 
3. Підсумковий контроль у формі: 

- письмового екзамену - для слухачів денної, вечірньої і заочної форм 
навчання. Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Фінанси 
природокористування» визначається як середньозважена величина, залежно від 
питомої ваги кожної складової: 

 

Тема1 
(поточне 

опитування та 
тестування) 

Тема 2 
(підсумкова 

оцінка за 
ІНДЗ) 

ІЗ Іспит 

 
Всього 

40 балів 20 балів 10 балів 30 балів 100 балів 



 

Оцінка рівня отриманих теоретичних знань та практичних навичок за 
шкалою університету здійснюється на основі системи контролю знань і 
передбачає стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, підвищення об’єктивності 
оцінки їхніх знань, визначення рейтингу аспірантів, запровадження здорової 
конкуренції між ними у навчанні та розвитку творчих здібностей.  

 

9. Контрольні питання 
 

Перелік питань, які винесені на екзамен з дисципліни «Фінанси 
природокористування» 

1. Хто є платником екологічного податку? 
2. Назвіть фінансові методи стимулювання раціонального використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища 
3. Яка мета екологічного страхування?  
4. Чим відрізняються інвестиції природоохоронного призначення від 

інших напрямків і форм інвестування? 
5. Охарактеризуйте ефективність застосування природоохоронних 

податків 
6. Які мають переваги екологічні податки на ресурси над податками на 

забруднення?  
7. Охарактеризуйте стимулюючу функцію платежів 
8. Можливості проведення екологічного страхування в Україні 
9. Дайте визначення сутності екологічного податку 
10. Структура природоохоронної інфраструктури України 

 
10. Методи навчання 

При викладанні дисципліни «Антикризове фінансове управління та 
фінансова безпека підприємств» передбачається застосування таких методів 
навчання як: 
1. Репродуктивний. 
2. Проблемного навчання. 
3. Евристичний (частково-пошуковий). 
4. Дослідницький. 
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1. Урядовий сайт. Єдиний сайт органів виконавчої ради України. URL: 
www.kmu.gov.ua/ua/control 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: portal.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: 
www.treasurv.gov.ua/main/uk/index 

4. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: 
http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index 

5. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: 
http://sfs.gov.ua// 

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 

7. Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. URL: 
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

8. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  

9. Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля України. 
URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ 

10. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: 
http://www.mtu.gov.ua/ 

11. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 
http://www.mon.gov.ua. 

12. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. URL: 
http://www.moz.gov.ua. 

13. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України. URL: 
http://www.minregion.gov.ua/ 

14. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: 
http://www.misp.gov.ua 

15.  Міністерство розвитку громад та територій України. URL: 
http://www.minregion.gov.ua/ 



16. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 
https://www.mof.gov.ua/uk  

17. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. URL: 
http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/index 

18. Офіційний сайт Рахункової плати України. URL: https://rp.gov.ua/home/ 

19. Офіційний сайт Рейтингового агенства Кредит-рейтинг. URL: 
http://www.credit-rating.ua/ 

20. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 
https://niss.gov.ua/news/novini-nisd?page=21 

 

 


