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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Фінанси природокористування» характеризує підпорядкування, узагальнення уявлення 

«фінанси – економіка – екологія» пролягає крізь розробку концепції фінансів природокористування. 

Потреба у виникненні такої економічної категорії зумовлена тим, що сучасна економіка усвідомлюється як 

цілісна система, яка взаємодіє із природною системою. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабор

аторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оціню

вання 

2 семестр 
Тема 1. Фінанси 

природокористування 

як особлива галузь 

науки 

2/3 Завдання, предмет і метод фінансів 

природокористування. Фінансові методи 

стимулювання природоохоронної діяльності. 

Необхідність охорони навколишнього 

середовища. Державна політика в галузі 

охорони природи 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації або 

реферату. 

7 

Тема 2. Еколого-

економічні інструменти 

3/4 
Еколого-економічні показники: оцінки і 

ставки. Економічний інструментарій: роль у 

системі товарно-грошових відносин. 

Еколого-економічні інструменти: принципи 

формування і механізми дії. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

 

7 

Тема 3. Форми еколого-

економічних 

інструментів 

2/4 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. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 4. Екологічне 

страхування 

3/3 Умови екологічного страхування. Світовий 

досвід екологічного страхування. Поняття 

забруднення в екологічному страхуванні, 

класифікація збитків. Можливості 

проведення екологічного страхування в 

Україні. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 5. Система 

екологічного 

оподаткування 

2/4 Механізм екологічного податку. Обчислення 

екологічного подарку. Порядок обчислення 

збору за спеціальне використання водних 

ресурсів та збору за користування водами 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

8 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4594


для потреб гідроенергетики і водного 

транспорту. Розрахунок розмірів компенсації 

збитків за наднормативні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

питання. 

Підготовка 

презентації або 

реферату. 

Виконання 

тестів. 

Тема 6. Завдання, зміст 

і порядок охорони 

земель, грошова оцінка 

земель 

4/3 
Поняття охорони земель. Економічне 

стимулювання раціонального використання 

та охорони земель. Розрахунок грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 7. Статистика 

навколишнього 

середовища та 

природних ресурсів  

4/3 
Аналіз статистики з охорони та 

раціонального використання водних 

ресурсів. Аналіз статистики з охорони 

атмосферного повітря. Аналіз земельних і 

лісних ресурсів 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 8. Структура 

природоохоронної 

інфраструктури 

України 

2/3 Особливості та пріоритети інвестицій у 

відтворення навколишнього середовища. 

Зарубіжний досвід розбудови 

природоохоронної інфраструктури 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

9 

Тема 9. Принципи 

екологічного 

законодавства України 

та економіко-

екологічна 

відповідальність 

2/3 Організаційно управлінський аспект 

екологічної безпеки. Екологічне нормування 

в системі правового регулювання 

природоохоронних заходів. Міжнародний 

досвід екологічного законодавства. Поняття і 

система екологічного законодавства України. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

9 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового 

контролю відбувається із дозволу лектора за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


