
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Екологічний бізнес 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка  (освітня програма 

«Бізнес-економіка») 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається 1 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

4 кредити 

120 год (18 год – лекційні заняття, 

36 год – практичні заняття, 66 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 Інеса Миколаївна 

 к.е.н, доцент кафедри ПЕК  

(лекційні заняття, практичні 

заняття, залік) 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

відсутні 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

1. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

2. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

3. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

4. Здатність працювати в команді.  

5.Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

6.Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності: 

1.Здатність застосовувати 

науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку 

економічних суб’єктів та 



пов’язаних з цим управлінських 

рішень.  

2.Здатність збирати, аналізувати та 

обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання 

комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.  

3.Здатність використовувати 

сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні встановленим 

потребам дослідження.  

4.Здатність формулювати 

професійні задачі в сфері 

економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і 

відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси.  

5.Здатність визначати ключові 

тренди соціально-економічного та 

людського розвитку.  

6.Здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання.  

7.Здатність оцінювати можливі 

ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

12 Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії 

Формування у студентів сучасного 

економіко-екологічного мислення і 

системи спеціальних знань щодо 

створення та розвитку  

екологічного  бізнесу, змісту його 

окремих напрямів та їх 

взаємозв’язку  з урахуванням 

ринкових механізмів. 

13 Особливості навчання на курсі Широко використовуються 

інтерактивні технології навчання, 

аналіз практичних прикладів 

ведення екологічного бізнесу. 

Оцінювання знань студентів з 



дисципліни проводиться за 

результатами засвоєння 

теоретичного матеріалу (30 балів) і 

практичних навиків (60 балів), а 

також самостійної роботи (10 

балів). Диференційований залік 

(теми 1-9): 

тестові завдання, теоретичні 

питання задачі для розв’язку.  

14 Стислий опис дисципліни Соціально-економічна сутність 

екологічного бізнесу. Класифікація 

видових проявів екологічного 

бізнесу. Організаційно-правові 

аспекти  створення екологічного 

бізнесу. Економічне обґрунтування 

еколого-орієнтованої бізнес-ідеї. 

Державне регулювання 

екологічного бізнесу. Міжнародні 

правила і законодавчі акти в 

екологічній сфері.  Екологічний 

бізнес як сегмент національного 

ринку. Організаційно-економічне 

забезпечення розвитку 

екологічного бізнесу на різних 

рівнях господарювання. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

20 - 200 

 


