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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для спеціальності 051 «Економіка»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

фахові знання сучасної економічної теорії, економічного аналізу, статистики
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування теоретико-методичних і практичних знань та здібностей вирішення екологоекономічних проблем з огляду на системне узгодження та збалансування складових
парадигми сталого розвитку
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретико-концептуальні засади сталого розвитку
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Історія виникнення концепції сталого розвитку
Основні поняття, принципи та рівні сталого розвитку
Стратегія сталого розвитку.
Економічне зростання і охорона навколишнього середовища.
«Зелена» економіка.
Економічні інструменти екологічної політики.

Модуль 2. Методичні та практичні аспекти оцінки та врегулювання екологоекономічних проблем в контексті сталого розвитку
Тема 6.
Тема 7.

Індикатори сталого розвитку. Індекс людського потенціалу
Моделювання і прогнозування екологічного ризику для
забезпечення сталого розвитку
Тема 8. «Зелена» інвестиційна політика
Тема 9. Економічний механізм природокористування в Україні
Тема 10. Наукові підходи до забезпечення екологічно сталого розвитку міста
Тема 11. Формування стратегії екологічно сталого розвитку міста в контексті
«зеленого зростання»
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні положення сучасної еколого-економічної теорії, причини виникнення
концепції сталого розвитку і механізми її реалізації;
знати теоретичні засади економічного аналізу екологічних проблем;
вміти передбачати та аналізувати еколого-економічні наслідки економічних, політичних,
культурних та інших явищ суспільного життя;

-

вміти виконувати економічні розрахунки з врахуванням екологічних факторів;
вміти приймати управлінські рішення, які узгоджуються з концепцією сталого розвитку;
володіти навичками практичної оцінки економічних наслідків природокористування;
вміти обґрунтовувати власну думку щодо впливу екологічних обмежень і цінностей на
досягнення індивідуальних і суспільних економічних цілей.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий аналітичний пошук;
індивідуальний творчий експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 56 балів;
- виконання модульних контролів – ~ 24 балів;
- виконання самостійної роботи та творчо-пошукового характеру – ~ 20 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
–
–

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (написання статті у фаховому або
науковому виданні, що входить до наукометричних баз Scopus, Web of Science,
участь у колективної монографії, навчального посібника за предметом тощо).

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи здобувача освіти:

Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з
певною кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання
90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Зараховано

74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59

Не зараховано

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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