
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 9 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

Тема заняття: Фінансово – економічний механізм природокористування.     

                     Державна статистична звітність по охороні навколишнього   

                     середовища. 

 

Мета проведення заняття: Поглиблення знань з опорних питань тем. Перевірка 

                                  знань і оцінка відповідей, їх самостійності   

               мислення, уміння користуватися літературою. 

  

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: адміністративно-правові механізми захисту навколишнього середовища,   

    податок на екологічно шкідливу для споживання продукцію, основні   

    положення Земельного Кодексу України;  

вміти: розраховувати плату за землю, використовуючи Податковий Кодекс     

    України, розраховувати розмір збитків, заподіяних рибному господарству   

    внаслідок порушення природоохоронного законодавства . 

 

 
 

План семінару 
 

1. Організаційна частина заняття. Перевірка присутності студентів на занятті. 

2. Повідомлення мети проведення заняття, теми, питань. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Проведення усного опитування. 

5. Обговорення ключових питань. 

6. Рішення індивідуальних завдань. 

7. Підведення підсумків заняття, оцінювання рівня роботи студентів на занятті                                                                    

 за 5-бальною системою. 

8. Видача домашнього завдання студентам для самостійного вивчення    

 матеріалу. 

 

 

 

Основні поняття та терміни 

 

заборони                                                                             екологічні ліцензії 

субсидії та субвенції                                                         екологічне страхування 

податкові пільги і прискорена амортизація                    ліцензії 

екологічна експертиза                                                       екоменеджмент 

екологічний маркетинг                                                     екологічне управління 

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

 1. Дайте визначення та назвіть складові фінансово-економічного механізму 

природокористування. 

 2. Які принципи формування державного та місцевих природоохоронних 

бюджетів? 

 3. Які фактори відносяться до основних важелів фінансово-економічного 

механізму охорони навколишнього середовища 

 4. У чому полягає управління охороною навколишнього середовища? 

 5. Які основні ланки системи управління природоохоронною діяльністю? 

 6. Яким законодавчим актом регулюється управління 

природокористуванням в Україні? 

 7. На які органи управління покладено законодавчі функції управління 

охороною навколишнього природного середовища та раціональним 

використанням природних ресурсів? 

 8. На які органи покладено виконавчі функції управління охороною 

навколишнього природного середовища та раціональним використанням 

природних ресурсів? 

 9. На які органи покладено функції контролю за станом навколишнього 

природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів? 

 10. Які основні завдання вирішує Міністерство екобезпеки України? 

 11. Розкрийте сутність поняття «екологічний контроль» та назвіть завдання? 

 12. Яку роль у природокористуванні та який вплив на навколишнє природне 

середовище здійснює екологічна експертиза? 

 13. Що таке державна політика у сфері екології? 

 14. Розгляньте і поясніть основні напрями державної політики у сфері 

екології. 

 15. Дайте визначення поняття «екологічний менеджмент». 

 16. Назвіть види екологічного менеджменту (за певними критеріями й 

ознаками)? 

 17. У чому полягає відмінність між поняттями «екологічне управління» та 

«екологічний менеджмент»? 

 18. Назвіть основні інструменти екоменеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література 

 

1. С.В. Мочерний, О.А. Усатенко, С.І. Чоботар. Основи підприємницької 

діяльності. Посібник К., Академія,-2005 

2. Л.І.Шваб. Основи підприємництва. К.Каравела.-2006 

3. В.В.Полянко, А.В. Круглянко. Основи підприємництва. Посібник. К. Дакор 

КНТ.-2008 

4. С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. Підприємництво та бізнес культура. Посібник. 

К. Центр учбової літератури., -2007. 

5. Л.І.Шваб. Економіка підприємства. К.Каравела.-2004 

6. В.В. Стадник, М.А. Йохна. Менеджмент. «Академвидав».-2010 

7. И.Н. Герчикова. Менеджмент. Учебник. Москва., ЮНИТИ.,-1995 

8. Н.И. Иванова. Управление народным хазяйством. Москва 

9. В.В. Бочка рев и др. Организация труда и заработной платы в нефтянной 

промышленности. Справочник. Москва. 

10. В.Н. Пентюх. Рыночная экономика. К., Урожай., -1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційна картка складена викладачем Дурбаловою Н.І. 
Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін 

Протокол  № ___ від "____" _________ 2018 р. 

Голова циклової комісії ___________Н.І.Дурбалова 

 
 


