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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

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.  

Найактуальніший, найважливіший та найскладніший блок фінансів 
природокористування у ринковій економіці, стрижнем якої є приватна 
власність, утворюють фінанси природного простору. Застосування механізмів 
фінансового регулювання у сфері природокористування сприятиме розвитку 
ринкової економіки країни та ощадливому ставленню до навколишнього 
оточуючого середовища. 
 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабора

торні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 
Тема 1. Сутність 
економічного розвитку 
та його впливу на стан 
природокористування 

4/2 Вміти дати правильне 
розуміння закономірностей у 
сфері фінансових відносин 
держави, господарства і 
населення. 
Розуміти закономірності у 
сфері фінансових відносин 
держави, господарства і 
населення. 
Розрізняти шляхи 
використання цих 
закономірностей у практиці 
фінансової роботи. 
Застосовувати теоретичні 
основи фінансів 
природокористування 
Використовувати 
методологічні положення 

Здача 
практичної 
роботи з 
кожної теми. 
Написання 
тестів, ессе. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. 
в elearn) 

5 

Тема 2. 
Природоохоронна 
інфраструктура 

2/2 5 

Тема 3. Фінансовий 
механізм та його 
інструменти в 
регулюванні 
природокористування 

2/2 5 

Тема 4. Інвестиції для 
ефективного та сталого 
природокористування 

4/2 5 



фінансової системи 
природокористування. 

Самостійна робота 1    30 
Модуль 1    50 

Модуль 2 
Тема 5. Екологічний 
податок 

4/2 Знати механізм 
функціонування екологічного 
оподаткування. 
Вміти аналізувати ринок 
торгівлі шкідливими 
викидами.  
Розуміти сутність публічного 
блага. Вміти дослідити 
функціонування фінансово-
економічного механізму 
природокористування в 
умовах економіки, а також 
таким його складовим, як 
стимулювання 
природоохоронної діяльності, 
управління фінансовими 
потоками у сфері 
природокористування, 
страхування екологічної 
безпеки та відповідальності. 
Розуміти особливості фінансів 
природокористування в 
аграрній сфері економіки. 
Вміти визначити сукупність 
законів, що забезпечують 
використання фінансів як 
одного з дійових важелів 
економічної політики 
держави. 

Здача 
практичної 
роботи з 
кожної теми. 
Написання 
тестів, ессе. 
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. 
в elearn) 

5 

Тема 6. Ринок торгівлі 
шкідливими викидами 

4/2 5 

Тема 7. Публічні блага 
та проблема вільного 
пасажира 

4/2 5 

Тема 8. Платежі за 
екосистемні послуги 

4/2 5 

Тема 9. Екологічне 
страхування 

4/2 5 

Самостійна робота 2  30 
Модуль 2  45 

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 модулів 
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 та інші 
обставини непереборної сили) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 
факультету) 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Рейтинг студента, 

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 

 


