
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни              Методологія    

      еколого- економічних  

                досліджень 

2 Статус                Вибіркова 

 

3 

 

 Спеціальності 

           051 –Економіка 

 ОПП «Бізнес-економіка»                                                  

4 Мова викладання                  українська 

5 Семестр, в якому викладається                    перший 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

             

                     3/ 90 

                  12 год.  лекцій 

                  18 год.  практ. 

                   60 год. сам. 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) 

 

  Зелінська Галина Олексіївна 

          професор, д.е.н. 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

    Мати професійну базу для 

економічного та екологічного 

мислення 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

 

- здатність проводити моніторинг, 

аналізу та оцінку ефективності 

еколого-економічної діяльності 

суб’єктів господарювання; 

- здатність до розширення теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції 

майбутнього фахівця; 

- здатність здійснювати пошук, аналізу-

вати та критично оцінювати 

інформацію з різних джерел; 

- здатність застосовувати науковий, 

аналітичний та методичний інструмен-

тарій для обгрунтування тенденцій 

розвитку економічних суб’єктів; 

- здатність планувати, організовувати та 

проводити наукові дослідження у сфері 

економіки та екології; 

- здатність презентувати та публікувати 

результати своїх досліджень у 

наукових фахових виданнях; 

-  

 



12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

- збирати, обробляти та аналізувати 

статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних еколого-економічних 

завдань; 

- дотримуватися принципів академічної 

доброчесності;  

- виконувати науково-прикладні дослід- 

ження і критично оцінювати стан та 

тенденції соціально-еколого–економіч- 

ного розвитку. 

 

 

13 

 

Особливості навчання на курсі 

     

 При читанні лекцій буде 

використовуватися діалогова форма 

спілкування. При оцінюванні 

студентів буде враховуватися їхня 

активність на усіх видах навчання. 

Будуть представлені 4 варіанти 

вибору завдань самостійної роботи. 

 

 

14 

 

Стислий опис дисципліни 

    

Загальна характеристика наукової 

діяльності. 

 Організація наукового еколого-

економічного дослідження 

  Особливості підготовки тез 

доповіді та наукових статей. 

  Інформаційна база наукових 

досліджень. 

  Загальні та спеціальні  методи 

наукових еколого-економічних 

досліджень 

  Технологія наукових досліджень. 

  Оцінювання наукової діяльності. 

  Магістерська робота: вибір теми, 

структура та алгоритм виконання. 

 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

 

                 3 - 25 

 



 

 


