
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Екологізація діяльності підприємств 

2 Статус Вільного вибору  

3 Спеціальності Для всіх спеціальностей 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається           8 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, практичні 

заняття, самостійна робота, тощо) 

 

4,0 кредити 

120 години 

(16 год. – лекції, 

24 год. – практичні заняття,  

80 год. – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для викладання 

(окремо по видах навантаження) 

Хвостіна Інесса Миколаївна к.е.н., 

доцент кафедри ПЕК (лекційні заняття, 

практичні заняття, залік) 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

                          - 

11 Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

Опис компетентностей :  

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

- - здатність демонструвати спеціалізовані 

знання на рівні новітніх досягнень, 

необхідні для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у сфері екології,  

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування; 

- здатність до використання сучасних 

інформаційних ресурсів для екологічних 

досліджень 

- здатність здійснювати професійну 

діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами;  

- здатність до організації робіт, 

пов’язаних з оцінкою екологічного стану, 

захистом довкілля та оптимізацією 

природокористування, в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог; 

- здатність самостійно розробляти 

екологічні проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування 

нових ідей. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

 Знання та вміння у межах тематики курсу 

необхідні майбутнім спеціалістам для 

набуття практичних знань 

використовувати сучасні методи обробки 

і інтерпретації інформації при проведенні 

екологічних досліджень та/або 

інноваційної діяльності; використання 

сучасних технологій екологізації 

виробничо-господарської діяльності;  



доносити професійні знання, власні 

обґрунтування і висновки до фахівців та 

широкого загалу; вибирати оптимальну 

стратегію господарювання та/або 

природокористування в залежності від 

екологічних умов. 

13 Особливості навчання на курсі Остаточна оцінка за  курс розраховується 

таким чином:   

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення кейсів, 

розв’язування задач, тести 50 балів;. 

Модуль 2 (теми 5-8) –  розв’язування 

задач, обговорення кейсів, тести 50 балів. 

Диференційований залік (теми 1-8) – 

тести, завдання,  задачі. 

14 Стислий опис дисципліни  Екологізація та передумови її 

проведення. Інфраструктура екологічно 

безпечного виробництва. Оцінка 

природних ресурсів і пошук економічних 

механізмів досягнення раціональнішого їх 

використання. Управління екологізацією 

діяльності підприємств. Міжнародні 

стандарти екологізації діяльності 

підприємств. Екологічний менеджмент. 

Екологічний маркетинг. Освоєння 

методології й методики економічного 

обґрунтування оптимальних напрямів 

соціально-економічного розвитку з 

урахуванням екологічних обмежень. 

15 Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна-максимальна) 

20 - 200 

 

 


