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І. Загальні відомості 
Відтворення ресурсів природи, її охорона вимагають суттєвих 

матеріальних витрат, економічна і соціальна ефективність яких повинна бути 
достатньо високою для того, щоб суспільство могло їх собі дозволити. В 
зв'язку з цим виникає проблема економічної та позаекономічної оцінки 
впливу людини на природу.  

В період побудови ринкових відносин суттєво зростає роль 
економічної підготовки спеціалістів, які після закінчення вищого 
навчального закладу працюватимуть у промисловості, у сфері управління, а 
також в науково-дослідних та проектних організаціях, від ефективності 
діяльності яких значною мірою залежатиме ефективність господарської 
роботи у різних сферах економіки.  В той же час ефективність рішень, що 
приймаються та реалізуються у сфері економічних відносин, значною мірою 
залежить від ступеня урахування впливу екологічних й соціальних чинників 
на економічні показники суб’єктів господарювання та економіки в цілому. 
Окремою сферою, де надзвичайно тісно поєднується зазначені вище 
міждисциплінарні форми підготовки, є сфера еколого-економічного 
моніторингу, для роботи у якій готуються спеціалісти за напрямом 7.080407. 
Дисципліна “Соціально-економічний потенціал управління станом довкілля” 
належить до дисциплін економіко-організаційного циклу і спирається на 
фундаментальні знання, здобуті під час вивчення дисциплін “Основи 
економічних теорій”, «Економіка енергетики, організація та планування 
виробництва», “Основи маркетингу”, “Основи менеджменту” та “Основи 
екології”. Ця дисципліна потребує знань та навичок, що здобуті під час 
вивчення основних профілюючих дисциплін для спеціальності 7.080407  і 
при цьому тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Екологічне право та 
аудит”, “Еколого-економічна оптимізація виробництва ”, “Теплоенергетичні 
системи” тощо. 

Код кредитного модуля: ВП-04, обсяг у кредитах ECTS: 3,5 кредити. 
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10 ВП-04 126 18 - 36 72 1  Залік 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Метою дисципліни “Соціально-економічний потенціал управління 

станом довкілля” є формування пріоритетів та обґрунтування шляхів 
досягнення такого соціально-економічного розвитку, при якому 
забезпечується збалансоване функціонування екосоціосистем. 

Після вивчення кредитного модуля студент повинен знати: 
 соціальні, екологічні та економічні складові вирішення 

глобальної проблеми сталого розвитку; 
 методи управління станом довкілля; 
 основи побудови «дерева цілей» управління станом 

територіально-виробничих систем з метою досягнення умов сталого розвитку 
держави; 

 методологію кількісної оцінки впливу екологічних чинників на 
рівень економічної безпеки територіально-виробничих систем; 

 методологічні аспекти оцінки техногенного впливу на здоров’я 
населення. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
 планувати господарську діяльність з врахуванням соціально-

економічного фактору; 
 оцінювати ризики та наслідки техногенного впливу на здоров’я 

населення; 
 здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-

технічної (еколого-економічної) інформації, узагальнювати передовий 
вітчизняний та зарубіжний  досвід з питань розробки інформаційних систем 
оцінки сталості територіальних утворень, використовуючи сучасні методи 
наукових досліджень; 

 прогнозувати наслідки впровадження до експлуатації 
екологобезпечних технологій; 

 оцінювати складність проблеми управління й вибирати 
оптимальне з еколого-економічного погляду (з урахуванням соціально-
екологічного ризику) рішення екологічних проблем 

 
 



IV. Зміст кредитного модуля  
Розділ 1. Сталий розвиток як мета управління соціально-

економічним станом довкілля 
Тема 1.1. Методологічні аспекти забезпечення соціо-еколого-

орієнтованого розвитку території 
Тема 1.2. Теорія людського капіталу. Методи оцінки рівня соціальної та 

екологічної безпеки 
Розділ 2. Методологічні аспекти оцінки техногенного впливу на 

здоров’я й довкілля. Шляхи вирішення соціально-екологічних проблем 
Тема 2.1.  Методологія оцінювання екологічного ризику 
Тема 2.2. Екологічне регулювання та методи управління станом довкілля 
Розділ 3.  Комплексна оцінка ефективності еколого-економічних 

рішень 
Тема 3.1. Вихідні положення комплексної оцінки ефективності 
Тема 3.2. Модель оптимального вибору еколого-безпечних технологій 
Розділ 4. Прогнозування й експертна оцінка параметрів еколого-

економічного стану  об’єктів дослідження 
Тема 4.1.  Методи прогнозування й експертного оцінювання 

природоохоронних заходів 
Тема 4.2.  Основи формування суб'єктивних оцiнок довкiлля й 

природних pecypciв 
  
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Вивчення дисципліни передбачає поглиблення теоретичних знань щодо 

сучасних методів економічного аналізу управлінських рішень, спрямованих 
на підвищення ефективності природоохоронної діяльності, які формуються 
на різних рівнях управління господарською діяльністю. Виконання завдань, 
передбачених лабораторними роботами, має на меті також підготовку до 
наступного виконання дипломної роботи.  

         У відповідності до зазначеної мети студент має на основі 
ознайомлення з теоретичними основами тих або інших організаційно-
економічних підходів виконати програмну реалізацію відповідного методу 
(яка передбачає відповідну організацію необхідної інформації) і здійснити 
необхідні розрахунки, зміст яких пропонує викладач. 

                   Основна література: 
1. А. Качинський Екологічна безпека України: системний аналіз 

перспектив покращання. – Київ 2001 р. – 243 с. (електронний варіант) 
2. Моделирование эколого-экономического состояния территории 

/А.В.Артеменко, Н.В. Караева и др.; Под ред. И.В. Недина. – К.: Знания 
Украины, 2006. – 216 с. (електронний варіант) 



3. Еколого-економічні збитки: кількісна оцінка. Навч. Посіб. // 
В.Г.Сліпченко, Є.В.Бридун, В.В.Дергачова та ін.  За ред. І.В.Недіна.-К.: ІВЦ“ 
Видавництво "Політехніка", 2001.-216  с. (електронний варіант) 

4. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-
виробничих систем: Навчальний посібник /Н.В.Караєва, Р.В.Корпан, 
Т.А.Коцко та ін./За заг. ред. І.В.Недін. – Суми: ВТД «Університетська 
книга», 2008. – 384 с. 

5. Оцінка економічного збитку внаслідок забруднення навколишнього 
середовища: Метод. вказівки до вивч. дисципліни  «Еколого-економічна 
оптимізація виробництва» для студ. спец. «Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг» /Уклад. Н.В.Караєва. – К.: ІВЦ “Видавництво 
«Політехніка» ”, 2007. – 52 с. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 
тиждень за графіком або на лабораторних заняттях. 

VI. Мова 
Мова викладання: українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Індивідуальні завдання не передбачені. 

VIII. Методика оцінювання 
1. Оцінка з дисципліни виставляється за багатобальною системою, з 

подальшим перерахуванням у 4-бальну. 
2. Максимальна кількість балів з дисципліни дорівнює 100. 
3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він 
отримав за: 
1.робота на лекціях; 
2.виконання лабораторних робіт; 
3.написання контрольної роботи (МКР); 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведений експрес-контроль знань студентів. 
Опитування проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, 
наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість 
балів, що може отримати кожен студент за семестр - 5. 
2.Виконання лабораторн6их робіт 

Оцінюються 11 роботи, передбачені робочою програмою.  
Сума вагових балів лабораторних робіт: 

Номер лабораторної роботи Максимальний ваговий бал 
Лабораторна робота № 1 5 
Лабораторна робота № 2 10 
Лабораторна робота № 3 5 
Лабораторна робота № 4 10 



Лабораторна робота № 5 10 
Лабораторна робота № 6 5 
Лабораторна робота № 7 5 
Лабораторна робота № 8 10 
Лабораторна робота № 9 5 
Лабораторна робота № 10 5 
Лабораторна робота № 11 5 

Разом 75 
Оцінювання лабораторних робіт: 
– якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 

максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 
запізнення); 

– якщо робота виконана не самостійно та простежується не 
індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів; 

– якщо в програмі не витримані основні правила створення 
програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 
коментарів та т.п.) знімається 5%. 
3.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна 
робота:  Максимальний ваговий бал – 20. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним 
чином: 

– якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 
контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 
виставляється 90- 100% від максимальної кількості балів; 

– якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 
вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 
розрахунках, то виставляється 75-90% від максимальної кількості балів; 

– від 12 до 15 балів нараховується, якщо методика виконання завдання 
розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних помилок: 
помилки у представлені вихідних даних, не обґрунтовані теоретичні рішення, 
помилки у методиці розрахунків; 

– нижче 12 балів нараховується, якщо завдання не виконане або 
допущені грубі помилки. 
 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=5+75+20=100 балів 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 

балів.  
Необхідною умовою заліку є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) 

його рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 

 



Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
90-100 A Відмінно 5 
85-89 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 Fx не задовільно 2 
<40 F не допущений  

 

IX. Організація 
Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 
процесу в НТУУ “КПІ”. 

 
 


