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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Дисципліна «Інформаційні технології в управлінні еколого-економічних системах» передбачає 

вивчення економічних та суспільних відносин з охорони навколишнього середовища та раціонального 

використання природних ресурсів, які складаються між суспільством та природним середовищем, 

спрямована на формування у студентів знань у сфері економіки і управління раціональним 

використанням природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, наукового еколого-

економічного світогляду і здатності до еколого-економічного мислення, вивчення соціально-

економічних аспектів природокористування та природоохоронного законодавства, отримання і 

практичне використання у студентів нових знань у галузі регулювання взаємовідносин між соціально-

економічним розвитком суспільства та використання природних ресурсів.  

2. Мета навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна формує економічне мислення у майбутніх економістів, надає методи, 

інструменти та прийоми визначення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів, 

економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища та розмірів їх 

відшкодування. . Оволодіння цим курсом повинно виробити у студентів практичні навичків 

економічній оцінці природних ресурсів, ефективності впровадження природоохоронних заходів та 

оцінці економічних збитків, що виникають внаслідок забруднення довкілля. 
 

3. Пререквізити.  

Теоретико-методологічною базою для вивчення дисципліни є моделювання економіки, 

інформаційні системи і технології управління, економічна теорія, макроекономіка, 

мікроекономіка, фінанси, менеджмент, статистика, економетрика, моделі прийняття рішень в 

економіці. 

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  сприяє 

формуванню компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні та фахові компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

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

основі обґрунтовані висновки.  

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально економічні наслідки 

управлінських рішень. 

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 

систем. 

Рзультати 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 
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Денна 2-й  11 4 120  28   14 78  Залік 

Заочна  – – – – – – – – – – – – 

5.2. Дидактична карта 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. Концептуальні основи впровадження корпоративних інформаційних систем 

Тема 1. Основні поняття 

економіки природних 

ресурсів 

12 3  0  9       

Тема 2. Основи економіки 

навколишнього 

природного середовища 

13 3  0  10       

Тема 3. Економіка 

використання мінерально-

сировинних ресурсів 

17 4  3  10       

Тема 4. Економіка 

використання водних 

ресурсів 

17 4  3  10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

59 14  6  39       

Змістовий модуль 2. Модульний аспект корпоративних інформаційних систем 

Тема 5. Економіка 

використання земельних 

ресурсів 

18 4  4  10       

Тема 6. Економіка 

використання рибних 

ресурсів 

14 4  0  10       

Тема 7. Інституціональні 

механізми управління 

13 3  0  10       

Тема 8. Оподаткування у 

сфері 

природокористування 

16 3  4  9       

Разом за змістовим 

модулем 2 

61 14  8  39       

Усього годин  120 28  14  78       

 

  



6. Методи навчання, форми та методи 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 

МО7 – підсумковий контроль – іспит 

МО11 – інші види індивідуальних та групових завдань 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів).  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Критеріями оцінювання є:  

при усних відповідях: повнота розкриття питання; логіка викладання матеріалу; використання 

основної та додаткової літератури; аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; уміння 

аналізувати теоретичні проблеми з урахуванням світової і вітчизняної практики;  

при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання, аргументованість і логіка 

викладення матеріалу, використання літературних джерел, законодавчих актів, прикладів та 

фактичного матеріалу тощо; цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

акуратність оформлення письмової роботи.  

Максимальна оцінка знань студента під час навчальних занять за кожну тему (опитування, 

тестування, розв’язання задач), виконанні завдань для самостійної роботи, підготовці есе – 5 балів.  

Проведення підсумкового контролю здійснюється у формі заліку в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою дисципліни і в терміни, перередбачені графіком навчального 

процесу. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

поточного і модульного контролю та результатів екзамену (як можливість отримання додаткових балів, 

якщо набрані протягом семестру бали не влаштовують студентів). У випадку отримання менше 50 

балів за результатами загального підсумкового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академічної заборгованості. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) зараховано 

Добре 
B (80-89) зараховано 

C (70-79) зараховано 



Задовільно 
D (60-69) зараховано 

E (50-59) зараховано 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(не зараховано)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(не зараховано)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Залік Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   

5 5 10 10 10 5 5 10 40 100 

 

7. Рекомендована література -основна 

1. Маменко О. М., Портянник С. В. Економіка природокористування: підручник / О.М. 
Маменко, С.В. Портяник; Харківська держ. зоовет. академія. - Харків, 2017. - 286 с. 

2. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-
економічних систем [Текст] : монографія / В. С. Загорський. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 
2018. — 336 с. —ISBN 978- 617-644-042-0. 

3. Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні : навч. посіб. / Т.П. 
Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко та ін. ; за наук. ред. Т.П. Галушкіної. – К. : 
Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 154 
с. 

4. Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори розвитку. – К. : ДУ ІЕПСР 
НАН України, 2019. – 398 с. 

5. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах : [Електронний ресурс]. 
монографія / [Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г.]. — К. : КНЕУ, 
2017. — 184 с. 
 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/files/racionalne_pryrodokorystuvannya.pdf 

2. http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vykladachi/Hylko/%D0%

A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%86.%20

%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D

0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%

D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.

%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81..pdf 

3. https://dsum.edu.ua/storage/documents/syllabuses%20of%20selective%20disciplines

/Ekologichna%20ekonomika.pdf 

4. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1062/1/667_IR.pdf 
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