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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Сучасний світ характеризується багатьма проблемами цивілізаційного характеру. Однією з таких 

проблем є взаємодія економіки та екології як у межах окремої країни, так і у межах будь-якого 

локального чи глобального регіону планетарного масштабу, адже основним забруднювачем довкілля є 

економічна діяльність людського суспільства, пов’язана не лише із нераціональним використанням 

природних ресурсів (особливо не відновлюваних ресурсів), але й з виробництвом багатьох видів 

екологічно небезпечної продукції, а також з неадекватними обсягами споживання тієї чи іншої 

продукції, не обов’язково екологічно шкідливої. Економіка та екологія уже давно перебувають у стані 

конфлікту, оскільки інтереси кожної з них часто - густо протилежні, тому розв’язання проблеми 

еколого-економічної взаємодії та сталого розвитку означає побудову соціально спрямованої і 

екологічно збалансованої економіки. Навчальна дисципліна входить до циклу професійної підготовки 

вибіркових компонент освітньої програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці» за 

спеціальністю 051 «Економіка». 

2. Мета навчальної дисципліни:  

Засвоєння сутності, особливостей, принципів та місця систем еколого-економічного моніторингу 

системі еколого-економічної взаємодії. 

3. Пререквізити.  

Теоретико-методологічною базою для вивчення дисципліни є інформатика,  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 

ЗК5. Здатність працювати в команді 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

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

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 

СК13. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для обробки економічних 

даних, їх візуалізації та прийняття управлінських рішень 

Результати навчання: 

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем 

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

економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення 

у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально економічними системами. 

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

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів 

ПРН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням 

інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення 

ПРН 17. Використовувати сучасне програмне забезпечення для обробки економічних даних, їх 

візуалізації та прийняття управлінських рішень. 

ПРН 18. Застосовувати сучасні інформаційні технології автоматизації бізнес-процесів. 

 

  



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 1-й  1 4 120  15   15 90  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. Моделі та ринкові механізми статичної міжгалузевої еколого-

економічної взаємодії 

Тема 1. Деякі 

оптимізаційні моделі 

міжгалузевої еколого-

економічної взаємодії 

14 2  2  10       

Тема 2. Модель 

нелінійного еколого-

економічного 

міжгалузевого балансу 

14 2  2  10       

Тема 3. Оптимізаційна 

агрегована модель 

контролю над 

забрудненням довкілля 

14 2  2  10       

Тема 4. Оптимальний 

розподіл інвестицій в 

еколого-економічній 

системі 

14 2  2  10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 8  8  40       

Змістовий модуль 2. Розробка систем моніторингу 

Тема 5. Системи 

моніторингу: принципи 

розробки 

26 3  3  20       

Тема 6. Бібліотеки 

Python для розробки 

систем моніторингу 

24 2  2  20       

Тема 7. Використання 

систем штучного 

інтелекту в системах 

монітоингу 

14 2  2  10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

64 7  7  50       

Усього годин  120 15  15  90       

 

  



6. Методи навчання, форми та методи оцінювання 

Методи навчання 

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

МН2 – практичні методи (практичні або лабораторні роботи) 

МО3 – 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 

 

 

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 заліку (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) 

(незараховано)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незараховано)  

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    

5 5 5 5 10 5 5  40 100 
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ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с. 
2. Hryhorkiv Vasyl, Buiak Lesia, Hryhorkiv Mariia The dynamic model of economy in view of 

socio-economic clusterization and tax burden. The Economics of the XXI Century: Current 
State and Development Prospects: monograph / Published by Sciemcee Publishing –  London, 
2018. –  p. 217-231 

3. Числові методи: навч. посібник / О.І. Ярошенко, М.В. Григорків. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 172 с. 

4. Григорків В.С., Буяк Л.М. Дослідження мультистабільності економічної системи в 
умовах нелінійної динаміки розвитку економіки. Моделирование процессов 
управления в информационной экономике: монография / Под ред. докт. экон. наук, 
проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск: 
Издатель Ткачук А.В., 2017. –  с. 363-387. 
 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://machinelearningmastery.com/machine-learning-in-python-step-by-step/ 

2. https://realpython.com/tutorials/machine-learning/ 

3. https://www.coursera.org/learn/machine-learning-with-python 

 


