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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Засвоєння фундаментальних і прикладних засад державного управління еколого-

економічним розвитком та механізмів реалізації політики сталого розвитку держави. 

2. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та 

спеціальних знань у галузі методології, методики та організаційних основ державного 

регулювання еколого-економічного розвитку, а також набуття умінь та формування 

компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної 

влади і місцевого самоврядування.  

3. Пререквізити. Для успішного вивчення дисципліни студенти повинні опанувати такі 

курси: «Економічна теорія», «Макроекономіка». 

4. Результати навчання  

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (освітня програма: 

«Інформаційні технології та моделювання в економіці») вивчення дисципліни «Державне 

регулювання еколого-економічного розвитку» сприяє формуванню компетентностей та 

програмних результатів навчання:  

Загальні та фахові компетентності: 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських 

рішень. 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки.  

СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально економічного та людського розвитку. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально економічні наслідки управлінських 

рішень. 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. 

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.  

ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.  

 

  



5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Форма 

навчання 
Р

ік
 п

ід
г
о

т
о

в
к

и
 

С
ем

ес
т
р

 

Кількість Кількість годин 

Вид підсумко 

вого 

контролю кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

і 

за
в

д
а

н
н

я
 

Денна 1 1 4 120  15  15 90  Залік 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Суть та принципи державного регулювання еколого-економічного 

розвитку 

Тема 1. Теоретичні засади 

державного управління 
16 2 2   12 -      

Тема 2. Інституційне 

забезпечення еколого-

економічного розвитку 

18 2 2   14 -      

Тема 3. Нормативно-правова 

основа еколого-економічного 

розвитку 

16 2 2   12 -      

Тема 4. Механізми 

державного регулювання 

еколого-економічного 

розвитку 

16 2 2   12 -      

Разом за змістовим модулем 

1 
66 8 8   50 -      

Змістовий модуль 2.  Стратегія національного еколого-економічного розвитку 

• Тема 5. Економіко-

математичне моделювання 

еколого-економічного 

розвитку 

18 3 2   13 -      

• Тема 6. Фінансово-

інвестиційні засади еколого-

економічного розвитку   
18 2 2   14 -      



• Тема 7. Інноваційне підходи 

розвитку екологічного 

підприємництва в Україні 
18 2 3   13 -      

Разом за змістовим модулем 

2 
54 7 7   40 -      

Усього годин  120 15 15   90 -      

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми 

1 Органи державного управління України в системі державного регулювання еколого-

економічного розвитку 

2 Сучасні наукові школи та напрямки дослідження еколого-економічного розвитку 

3 Галузева структура економіки України та її вплив на процеси еколого-економічного 

розвитку 

4 Сучасні проблеми природокористування в Україні 

5 Аналіз даних та машинне навчання еколого-економічних систем 

6 Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного регулювання 

економіки 

7 Зарубіжний досвід забезпечення сталого еколого-економічного розвитку 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Методи навчання 

МН1 – словесні методи (лекція, дискусія, бесіда, консультація тощо) 

МН2 – практичні методи (практичні або лабораторні роботи) 

МН3 – бізнес-кейси (індивідуальні або командні)  

МН4 – наочні методи (презентації результатів виконаних завдань, ілюстрації, 

відеоматеріали, тощо) 

МН5 – робота з інформаційними ресурсами: з навчально-методичною, науковою, 

нормативною літературою та інтернет-ресурсами 

МН6 – комп’ютерні засоби навчання (онлайн курси – ресурси, web-конференції, 

вебінари тощо) 

МН7 – самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної 

дисципліни 

 

Форми та методи оцінювання 

МО3 – захист бізнес-кейсів, результатів досліджень 

МО4 – аналітичні звіти, реферати, тези доповідей, статті 

МО5 – презентації результатів виконання завдань 

МО6 – оцінювання завдань лабораторних робіт 

МО8 – підсумковий контроль – залік 

МО11 – інші види індивідуальних та групових завдань 
 

1. Порядок проведення заліку 

1.1. З навчальної дисципліни проводиться залік. Студенти отримують завдання, що 

містить 2 теоретичні питання з дисципліни та 2 практичних завдання. 

У 40 балів, що можливо отримати на заліку входить 2 теоретичних питання (по 10 балів) 

та два практичних завдання (по 10 балів). 10 балів ставиться за повне розкриття теоретичного 

питання. У випадку не повної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття 

відповіді та бального оцінювання. Практичне завдання оцінюється таким чином: 10 балів – за 

повністю розв’язану задачу; 8 – за правильно вказані формули, однак неправильне розв'язання; 



5 – за правильно вказані формули, що необхідно для розв'язку, яке однак не має числового 

розв'язку; 3 – з а  правильний хід обчислення, однак не виконаний в повному обсязі. В іншому 

випадку задача оцінюється в 0 балів. 

1.2. Після підготовки студентами конспекту відповіді та розв’язання задачі 

відбувається його усна відповідь викладачеві. У процесі цього студентові можуть бути задані 

додаткові питання. 

2. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінкою “А” оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання,  а 

також подано правильний розв'язок задачі, що розкриває суть матеріалу, що свідчить про 

вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, 

логічною і послідовною. Відповідь оцінюється на “В” за умови розкриття теоретичного 

питання білету та практичного завдання, але містить неточності, що не суттєво впливають на 

зміст завдання. Відповідь оцінюється на “С” за умови повного та правильного розкриття 

одного з питань білету, але у відповіді не достатньо правильно сформульовано визначення. У 

той же час практичні завдання вирішені на належному рівні. Якщо підхід викладення 

матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння, і в той же час практичне 

завдання розв'язано з деякими неточностями виставляється оцінка “D”. Відповідь оцінюється 

на “Е” у випадку правильного підходу до викладення теоретичного матеріалу та розв'язання 

практичного завдання. В усіх інших випадках відповідь оцінюється на “Fx”. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно   

Добре 
B (80-89) дуже добре  

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно  

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F (1-34)  
(незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

8 8 8 8 8 10 10 

 
 

  



7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку 

інституціонального середовища України [Текст] : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.". - Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2017. - 323 с. 

2. Григорків В. С. Моделювання економіки: підручник / В. С. Григорків. – Чернівці : 

Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. 

3. Білоскурський Р.Р. Парадигмальні засади національного еколого-економічного 

розвитку в умовах глобальних змін [Електронний ресурс] / С.М. Голубка, Р.Р. 

Білоскурський  // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=5787. 

4. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки / Р.Р. 

Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка. – 

2016. – Вип. 773 – 774. – С. 21-27. 

 

7.2. Допоміжна 

1. Білоскурський Р.Р. Фінансові аспекти національного економіко-екологічного розвитку 

/ С.М. Голубка, Р.Р. Білоскурський // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової 

системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р. – С. 54-57. 

2. Білоскурський Р.Р. Інвестиційний чинник у стимулюванні еколого-економічного 

розвитку України / Р.Р. Білоскурський // International Scientific Conference Modern Economic 

Research: Co-operation, Banking, Public Administrationin a Decentralized Environment: Conference 

Proceedings, September 26th, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 21-24. 

3. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічне балансування: сутність і інституційний вимір 

здійснення / Р.Р. Білоскурський // Модернізація економіки та фінансової системи країни: 

Актуальні проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2017. 

– С. 13-17. 

4. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід [Текст] / М. В. Гаман. 

- К. : Вікторія, 2004. - 311 с. 

5. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : 
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