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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування у студентів сукупності теоретичних, методичних знань і практичного 

досвіду щодо еколого-економічних відносин, які передбачають створення нової системи 

господарського механізму, прийняття оптимальних управлінських рішень, що дозволяє 

підвищити сукупну ефективність функціонування природосоціогосподарських систем.  

Тривалість Кількість кредитів - 5 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань з обліку, аудиту та оподаткування; менеджменту, маркетингу, 

комп’ютерних технологій, економіки 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01.  Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  

закони,  причинно-наслідкові  та функціональні  

зв’язки,  які  існують  між  процесами  та  явищами  

на  різних  рівнях економічних систем. 

ПР02.  Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та  

статистичної  систем  в  інформаційному  

забезпеченні  користувачів  обліково-аналітичної  

інформації  у  вирішенні  проблем  в  сфері  

ЗК01.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями. 

ЗК02.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК06.  Здатність  діяти  на  основі  етичних  міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК09.  Здатність  спілкуватися  державною  мовою  як  усно,  

так і письмово. 

ЗК12. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13.  Здатність  проведення  досліджень  на  відповідному рівні. 

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

соціальної,  економічної  і екологічної 

відповідальності підприємств. 

ПР08.  Розуміти  організаційно-економічний  

механізм  управління  підприємством та  оцінювати  

ефективність  прийняття  рішень  з  використанням  

обліково-аналітичної інформації. 

ПР09.  Ідентифіковувати  та  оцінювати  ризики  

господарської  діяльності підприємств. 

ПР15.  Володіти  загальнонауковими  та  

спеціальними  методами  дослідження соціально-

економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві 

ПР19.  Дотримуватися  здорового  способу  життя,  

безпеки  життєдіяльності співробітників  та  

здійснювати  заходи  щодо  збереження  

навколишнього середовища. 

ПР20.  Виконувати  професійні  функції  з  

урахуванням  вимог  соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати  та управляти 

часом. 

ПР22.  Розуміти  і  реалізувати  свої  права  і  

обов’язки  як  члена  суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

ЗК14.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства,  усвідомлювати  цінності  громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК15.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, 

культурні,  наукові  цінності  і  досягнення  суспільства  на основі  

розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку предметної  

області,  її  місця  у  загальній  системі  знань  про природу  і  

суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і технологій, 

вести здоровий спосіб життя. 

СК01.  Здатність  досліджувати  тенденції  розвитку економіки  за  

допомогою  інструментарію  макро-  та мікроекономічного  

аналізу,  робити  узагальнення  стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві  сучасним процесам в економіці. 

СК08.  Ідентифікувати та оцінювати ризики  недосягнення 

управлінських  цілей  суб’єкта  господарювання, недотримання  

ним  законодавства  та  регулювання діяльності,  недостовірності  

звітності,  збереження  й використання його ресурсів. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1 Основи загальної екології та її аналіз 

Тема 1. Предмет екологічної 
економіки, методи і 
завдання 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему «Сучасний 

стан екології в Україні». 

Тема 2. Теоретичні аспекти 

екології. Природні фактори і 

антропогенні проблеми 

довкілля 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 3. Антропогенні 

проблеми довкілля. Аналіз 

галузевих аспектів екології 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 4. Спостереження і 

контроль стану довкілля на 

мікро - і макрорівнях 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема  5. Методи оцінки 

еколого-економічних збитків 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема  6. Екологічний облік та 

аудит на підприємствах 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1 Основи загальної екології та її аналіз 

 виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 7. Екологічна експертиза Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Модуль 2. Еколого-економічний механізм раціонального природокористування 

Тема 8. Економічний 

механізм раціонального 

природокористування 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 9. Еколого-економічні 

проблеми використання і 

охорони атмосферного 

повітря та водних ресурсів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 11. Екологічний 

менеджмент та екологічний 

маркетинг 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 12. Торгівельні 

механізми національної 

екологічної економіки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 

Тема 13. Науково-технічний 

прогрес у системі 

національної екологічної 

економі 

. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем, за темою 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 8-13): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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