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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Курс є дослідження механізму суспільних відносин з охорони навколишнього середовища у зв’язку із залученням природних ресурсів в 
процес розширеного виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу та з врахуванням об’єктивних законів розвитку 
біосфери. 

Цілі курсу 

Формування знань студентів у галузі управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, 
соціально-економічних аспектів природокористування та природоохоронного законодавства, надбання практичних навичок в 
економічній оцінці природних ресурсів, ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінці економічного збитку, що 
утворюється внаслідок забруднення довкілля; формування у студентів наукового світогляду і здатності до економічного мислення. 

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 7 

 



Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS. 90 годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Практичні заняття, семінари: 16 годин. 

Компетентності  

Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.   

Розуміння основних теоретичних положень,  концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних наук.  

Результати навчання  

Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

 

Теми що розглядаються:  

Тема 1. Економіка природокористування.  

Тема 2. Природа як матеріальна основа природокористування. 

Тема 3. Економічна оцінка природних ресурсів. Методи оцінки. 

Тема 4. Економічна оцінка збитків, заподіяних забруднення навколишнього 

середовища. 

Тема 5. Форми і методи економічного регулювання природокористування і  

природоохоронної діяльності. 

Тема 6. Забруднення навколишнього середовища і його регулювання як 

приклад практичного застосування інструментів екологічної політики.  

Тема 7. Оцінка економічної ефективності інвестицій в природоохоронні 

заходи. 
Тема 8. Еколого - економічна ефективність виробництва. 

 

 



Форма та методи навчання.  

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 

питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають 

актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 

відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 

сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 

прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками 

наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій.  

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з 

приводу даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд проблемних ситуацій у процесі вивчення навчального 

матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про 

виконання індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть 

бути як індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і 

колективними, тобто виступи двох та більше слухачів.  

 

Методи контролю.  

Поточний контроль здійснюється протягом навчального семестру під 

час проведення лекційних і практичних занять. Має на меті перевірку рівня 

підготовленості студентів до виконання конкретної роботи. Формами 

проведення поточного контролю з дисципліни є: усні опитування та письмові 

контрольні роботи на лекційних і практичних заняттях; тестування тощо. 



Підсумковий контроль знань студентів за навчальною дисципліною 

здійснюють у формі заліку з метою визначення ступеню опанування ними 

програмних компетентностей та результатів навчання. 

Формою підсумкового контролю знань є залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Для одержання підсумкових балів студенту необхідно виконати всі 

обов’язкові види і форми завдань та контрольних заходів, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни. Розподіл кількості балів за 

результатами поточного та підсумкового контролю знань студентів з 

дисципліни наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 
Поточна контрольна робота 

№1 №2 

Індивідуальне 

завдання (Р) 

Тестування 

на 

практичних 

заняттях 

Залік 
Максимальна 

сума 

15 15 20 20 30 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, заліки, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 



Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається 

за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки «відмінно», «добре», 

«задовільно» чи «незадовільно») та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Критерії оцінювання Рейтингова 

оцінка,  
бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 

визначення 

Національна  
оцінка 

позитивні негативні 
1 2 3 4 5 

 
 

90-100 

 
 

А 
 

 
 

Відмінно 
 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 
неточності                 

 
 
 

82-89 

 
 
 

В 

 
 
 

Добре 
 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового матеріалу, 
що передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
містять певні неточності; 
 

 
 
 

75-81 

 
 
 

С 

 
 
 

Добре 
 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 
 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 



1 2 3 4 5 

 
 
 

64-74 

 
 
 

D 

 
 
 

Задовільно 
 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

 
 

60-63 

 
 

Е 
 

 
 

Задовільно 
 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань 
з матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано 
висловлювати думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних 
задач 

 
35-59 

 
FХ 

(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

 
Незадовільно 

 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати 
прості практичні задачі. 

 
 
 

1-34 

 
 
 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

 
 
 

Незадовільно 
 
 

 
 
 

             
- 

- Повна відсутність знань 
значної частини 
навчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння орієнтуватися 
під час розв’язання  
простих практичних 
задач 
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Правознавство 
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