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Мета програми
Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науковоп е д а г о г іч н и х
к а д р ів у с ф е р і е к о н о м ік и
шляхом здобуття ними
компетентностей, що дозволять на достатньому рівні самостійно
виконувати актуальні наукові дослідження, результати яких матимуть
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також
сприятимуть якісній підготовці та захисту дисертації.

3
3.1

Характеристика програми
Предметна область Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
(галузь знань)
Третій (освітньо-науковий)
рівень вищої
Фокус
освіти
за
Законом
України
«Про
вищу освіту»,
програми:
восьмий кваліфікаційний рівень Національної
загальний/
рамки кваліфікацій.
спеціальний

3.2

Загальний.
Дослідж ення:
• проблем
економіки
використання,
відтворення та охорони природно-ресурсного
потенціалу
і
навколишнього
природного
середовища;
• концептуальних
засад
забезпечення
збалансованого
розвитку,
екологічної
та
природно-техногенної безпеки життєдіяльності
населення та економічного зростання;
• теоретико-методологічних
проблем
формування державної екологічної політики;
• проблем економічної оцінки природноресурсного потенціалу та якості навколишнього
природного середовища;
• теоретичних засад економічних відносин у
сфері
природокористування,______ охорони {

навколишнього середовища та забезпечення
екологічної безпеки;
• механізмів та інструментів організаційного
забезпечення
природно-ресурсного
та
екологічного менеджменту;
• економічних та управлінських аспектів
екологізації діяльності суб’єктів господарювання;
• еколого-економічних індикаторів діяльності
підприємств;
• механізмів розвитку екологічних інновацій
та інвестицій;
• сучасних
підходів
до
інтеграції
статистичних та економічних моделей макро- та
мікрорівня з метою встановлення основних
закономірностей еколого-економічних процесів;
• концептуальні
засади
раціонального
використання
природних
ресурсів
на
прикордонних та транскордонних територія по
обидва боки кордону;
• проблем інституціонального забезпечення
управління
та
регулювання
у
сфері
природокористування, охорони навколишнього
середовища, забезпечення екологічної безпеки;
• проблем
нормування
антропогенного
навантаження на природні ресурси та оцінювання
якості довкілля;
• міжнародних
економічних
проблеми
природокористування, природно-ресурсної та
екологічної політики;
• міжнародних еколого-економічних проблем
сталого розвитку суспільства;
• еколого-економічних засад формування та
реалізації земельної політики держави;
• економічних проблеми землекористування;
• економіка раціонального використання,
відтворення й охорони водних ресурсів;
• еколого-економічних засад формування та
реалізації водної політики держави;
• економічних
проблем
раціонального
використання, відтворення й охорони лісових
ресурсів;
• економічних
проблем
охорони
якості
атмосфери як середовища проживання людини,
флори та фауни;
• концептуальних
засад
раціонального
використання, охорони та відтворення запасів
мінерально-сировинних ресурсів;
• економічних___проблем
пово д ж ен н я__ з

відходами і їх використання як вторинних
ресурсів в процесі реалізації ресурсозберігаючої
та природоохоронної політики;
• проблем
економіки,
організації
та
управління природно-заповідною справою;
• розвитку природо-заповідної та екологічної
мережі;
• еколого-економічних
проблем
природоохоронних об ’єктів та резервування
ресурсів флори і фауни;
• економічних
проблем
рекреаційного
природокористування.
Спеціальний.
Дослідж ення:
• методологічних
питань
екологічної
модернізації та забезпечення зростання зеленої
економіки;
• економічних
механізмів
зниження
екологічного ризику і підвищеної екологічної
небезпеки;
• інструментів економічного стимулювання
охорони навколишнього середовища;
• проблем ліцензування в системі охорони
навколишнього середовища;
• розвитку екологічного менеджменту та
маркетингу;
• капіталізації,
розвитку
корпоративних
відносин
у
сфері
природокористування,
формування природно-господарських активів;
• розвитку
екологічної
сертифікації
та
стандартизації;
• проблем децентралізація управління в сфері
охорони довкілля та формування сучасної
системи нормування антропогенної діяльності;
• розвитку екологічного страхування;
• проблем екологічного оподаткування;
• еколого-економічних проблем розвитку
органічного сільського господарства;
• фінансово-економічних та землевпорядних
механізмів розвитку земельних відносин;
• інформаційного
забезпечення
системи
землекористування;
• проблем
екологічного
менеджменту
землекористувань;
• економічної оцінки земельних ресурсів та їх
капіталізація;

3.3

Орієнтація
програми

• еколого-економічних проблем розвитку
ринку
земель,
платежів
за
користування
земельними ресурсами;
• економічних проблем водокористування та
розвиток басейнового принципу управління;
• збитку за забруднення та нераціональне
використання водних об’єктів;
• інвестиційного
та
інноваційного
забезпечення водогосподарської і водоохоронної
діяльності;
• механізмів
державно-приватного
партнерства у водоресурсній сфері;
• проблем
еколого-економічної
оцінки
антропогенних змін у лісових екосистемах;
• розвитку інвестиції та інновації у сфері
лісокористування;
• управління лісогосподарською діяльністю;
• еколого-економічних засад формування та
реалізації лісогосподарської політики держави;
• проблем економічної оцінки збитків від
забруднення атмосферного повітря;
• оподаткування
викидів
забруднюючих
речовин в атмосферне повітря;
• економічного обгрунтування заходів у
галузі охорони атмосферного повітря;
• економічної оцінки мінерально-сировинних
ресурсів та збитків довкіллю при розробці
родовищ корисних копалин;
• системи плата за користування надрами;
• економічні
інструменти
регулювання
поводження з відходами;
• механізмів
використання
відходів
як
вторинних
ресурсів
в
процесі
реалізації
ресурсозберігаючої
та
природоохоронної
політики;
• розвитку
курортно-рекреаційних
і
бальнеологічних територій;
• розвитку зеленого туризму в системі
забезпечення
охорони
та
раціонального
використання природних ресурсів;
• використання
фінансово-кредитних
інструментів збалансованого розвитку.__________
Дослідницька і прикладна. Наукові дослідження
та продукування нових знань в галузі соціальної
економіки та політики, демографії, економіки
праці та розробка ефективних механізмів
управління
соціально-економічними
та
[демографічними процесами, що матимуть широке

теоретичне
та
практичне
застосування.
Використання
результатів
дослідницькоінноваційної галузі для розв’язання комплексних
проблем у сфері економіки природокористування
та охорони навколишнього середовища.
Програма орієнтує на розширення та поглиблення
теоретико-методологічного
та
науковометодичного
базису
розвитку
соціальноекономічних
та
демографічних
систем,
оволодіння
практичним
інструментарієм
наукових досліджень в сфері економіки та
орієнтує на співробітництво із закладами системи
Міністерства освіти і науки України, бізнес
сектором,
міжнародними
організаціями,
закордонними науковими установами та вищими
навчальними закладами.

3.4

Особливості
програми

4
4.1

Працевлаштування та продовження освіти
Наукова та викладацька діяльність у сфері
Працевлаштування
економіки.
Наукова, адміністративна та управлінська
діяльність в закладах науки, освіти, в органах
влади усіх рівнів та бізнес-секторі.
Посади згідно класифікатору професій
України:
Законодавці,
вищі
державні
службовці,
керівники, менеджери (управителі). Керівники
підприємств, установ, організацій (12):
керівники підприємств, установ, організацій
(Директор) (1210.1), керівники різних основних
підрозділів (Начальник) (1220.1), Завідувач
відділення
у
коледжі
(1229.4);
Завідувач
господарства
(лісового,
лісомисливського,
мисливського, ставового, рибоводного) (1221.2);
керівники
функціональних
підрозділів
(Начальник) (1231). Керівник науково-дослідного
підрозділу (1237), головний фахівець науководослідного
підрозділу
(1237.1),
Начальник
(Завідувач)
науково-дослідного
підрозділу
(1237.2), Керівник проектів та програм (1238),
Керівник інших функціональних підрозділів
(1239), Керівник малих підприємств (Директор)
( 13).
Консультант з питань комерційної діяльності та
управління (1475.4); Головний учений секретар
(1237.1);
Головний
фахівець
з
охорони
навколишнього середовища (1237.1).
Професіонали; викладачі вищих навчальних
закладів (2310): Докторант. Доцент. Професор

кафедри (2310.1), асистент, Викладач вищого
навчального закладу (2310.2).
Інші професіонали (24): професіонали у сфері
державної служби, аудиту, бухгалтерського
обліку,
праці
та
зайнятості,
маркетингу,
ефективності підприємництва, інтелектуальної
власності та : інноваційної діяльності (241):
Консультант,
професіонал
з
інноваційної
діяльності,
професіонал
з
інтелектуальної
власності, фахівець з економічного моделювання
екологічних систем, фахівець із сертифікації,
стандартизації та якості (2419.2); Науковий
співробітник
з
маркетингу,
ефективності
підприємництва, інтелектуальної власності та
інноваційної
діяльності
(2419.1),
науковий
співробітник в галузі
економіки (2441.1),
науковий співробітник в галузі управління
проектами та програмами (2447.1); аналітик з
питань фінансово-економічної безпеки (2414.2);
менеджер (управитель) з маркетингу (1475.4);
інспектор з охорони природи (3212); менеджер
(управитель) (1499); менеджер (управитель) з
природокористування
(1412);
організатор
природокористування
(3439);
фахівець
з
екологічної
освіти
(2213.2);
фахівець
з
економічного моделювання екологічних систем
(2419.2);
фахівець
з
управління
природокористуванням (2442.2).
Місця працевлаштування. Посади у відділах
та лабораторіях наукових установ, профільних
кафедрах університетів. Відповідні робочі місця
(наукові дослідження та управління) підприємств,
установ та організацій.
4.2

Продовження
освіти

Навчання впродовж життя для розвитку і
самовдосконалення в науковій та професійній
сферах діяльності, а також в інших споріднених
галузях наукових знань:
- підготовка на 9-ому кваліфікаційному рівню
Національної рамки
кваліфікацій в галузі
соціальних та поведінкових наук;
- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні
Національної рамки кваліфікацій в споріднених
спеціальностях;
освітні програми, дослідницькі гранти та
стипендії, що містять додаткові наукові та освітні
компоненти.

5
5.1

Підходи
викладання
навчання

5.2

Система
оцінювання

5.3

Форма
контролю
УСПІШНОСТІ

навчання
аспірантів/
здобувачів

Стиль та методика навчання
до Основними підходами до викладання та навчання
та аспірантів є:
використання електронних лекційних курсів,
практичних (семінарських) занять та консультацій
із запланованих дисциплін;
- самостійна робота з джерелами економікостатистичної інформації у бібліотеці Інституту та
у
наукових
бібліотеках
України,
органів
статистики на місцевому, регіональному та
національному рівнях;
- використання дистанційних курсів навчання та
електронних ресурсів за допомогою мережі
Інтернет;
- індивідуальні консультації фахівців Інституту,
інших установ НААН України, профільних вищих
навчальних закладів;
залучення до консультування аспірантів
провідних фахівців профільної галузі та іноземних
фахівців;
- інформаційно-консультативна підтримка участі
аспірантів в конкурсах на отримання наукових
стипендій і грантів;
- залучення аспірантів до складу виконавців
програм наукових досліджень фундаментальних,
прикладних і пошукових завдань, участь у
підготовці звітних матеріалів, реєстраційних,
інформаційних
та
облікових
документів,
оформленні патентів та авторських свідоцтв.
Система оцінювання знань освітньої програми
передбачає здійснення поточного та підсумкового
контролю.
Поточний контроль проводиться у формі тестів,
практичних (семінарських) завдань, виступів на
семінарах та конференціях, підготовки наукових
звітів.
Підсумковий
контроль
передбачає
диференційований залік або іспит. Допуск до
підсумкового контролю з відповідної дисципліни
аспірант отримує лише після виконання всіх робіт,
передбачених
навчальним
планом
з
цієї
дисципліни.
Аспіранти / здобувачі проходять щорічну
атестацію шляхом захисту письмового звіту на
засіданні профільного відділу (методичної комісії
або підкомісії Інституту) та Вченої ради Інституту
про хід виконання освітньо-наукової програми та
індивідуального плану, включаючи опубліковані

6.1

Інтегральна
компетентність
ІК

6.2

Загальні
(універсальні)
компетентності
ЗК

статті науково-фахових видання та матеріали
конференцій.
Остаточним
результатом
навчання
аспірантів / здобувачів є повне виконання
освітньо-наукової програми, необхідний перелік
опублікованих
за результатами
досліджень
наукових праць, у тому числі в зарубіжних
виданнях
та таких,
що
індексуються
у
наукометричних базах, апробація результатів на
наукових конференціях, круглих столах тощо,
належним чином оформлений рукопис дисертації
та представлення її на спільне засідання відділу
Інституту або до розгляду в спеціалізовану вчену
раду для отримання наукового ступеня доктора
філософії в галузі 05 - Соціальні та поведінкові
науки, зі спеціальності 051 - Економіка.__________
Програми і компетентності
ІК1 Здатність визначати та розв’язувати
складні еколого-економічні задачі і проблеми,
приймати відповідні аналітичні та управлінські
рішення
у
сфері
економіки
природокористування або у процесі навчання,
що передбачає проведення досліджень та
здійснення інновацій в умовах невизначеності.
ЗК1 Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та
синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів.
ЗК2 Гнучкість мислення. Набуття гнучкого
мислення,
відкритість
до
застосування
фізичних знань та компетентностей в широкому
діапазоні
можливих
місць
роботи
та
повсякденному житті.
ЗКЗ Групова робота. Здатність виконувати
дослідження в групі під керівництвом лідера,
подібні навички, що демонструють здатність до
врахування
строгих
вимог
дисципліни,
планування та управління часом.
ЗК4 Комунікаційні навички. Здатність до
ефективної комунікації та до представлення
складної комплексної інформації у стислій
формі усно та письмово, використовуючи
інформаційно-комунікаційні
технології
та
відповідні технічні терміни.
ЗК5
Популяризаційні
навички.
Уміння
спілкуватися із нефахівцями, певні навички
викладання.
ЗК6 Етичні установки. Дотримання етичних
принципів, зокрема тих що спрямовані на
збереження довкілля.__________________________

• ФК1 Глибокі знання та розуміння: здатність
аналізувати явища та процеси суспільного
життя,
з
огляду
на
фундаментальні
загальнонаукові принципи, використовуючи
спеціальні
методи
дослідження
екологоекономічних та соціальних процесів і явищ.
• Ф К2
Розв’язання
проблем.
Здатність
розв'язувати широке коло проблем та задач
шляхом розуміння їх фундаментальних основ та
використання
як
теоретичних,
так
і
експериментальних
методів,
засвоєних
з
освітньо-наукової програми.
• ФКЗ
Обчислювальні
навички.
Здатність
використовувати
відповідне
програмне
забезпечення (мови програмування, пакети
тощо) та великі масиви статистичної інформації
для здійснення досліджень та моделювання
еколого-економічних та соціальних процесів.
• Ф К4 Здатність до навчання. Здатність шляхом
самостійного навчання освоїти нові області
знань, використовуючи здобуті фахові знання.
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Програмні результати навчання________________
• ПРН1 Знання іноземної мови, на рівні достатньому для презентації
наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміння фахових
наукових та професійних текстів, вміння та навики спілкуватися в
іншомовному науковому і професійному середовищі.
• П РН 2 Знання методів наукових досліджень та вміння їх
використовувати
на
належному
рівні;
вміння
розшукувати,
опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману інформацію
(наукові статті, науково-аналітичні матеріали, бази даних тощо).
• П РН З Знання теорії і розуміння методології системного аналізу,
принципів застосування системного підходу при дослідженні екологоекономічних та соціальних процесів та явищ, вміння використовувати
методологію системного аналізу в сфері економіки;
• П РН 4 Знання змісту і порядку розрахунків основних кількісних
наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс
цитування, індекс Гірша (h-індекс), імпакт-фактор (ІФ, або IF)); вміння
працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних,
а також наукометричними платформами.
• П Р Н 5 Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні технології, комп'ютерні засоби та програми при
проведенні наукових досліджень.
• ГІРН6 Вміння та навики працювати з сучасними бібліографічними
і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами
(наприклад, Scopus, Web ot Science, Index Copernicus, Web of Knovledge,
PubMed, Mathematics, Springer, Agris. GeoRef та ін.).
• П Р Н 7 Знання, розуміння, вміння та навики використання правил
цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення
_____бібліографічного списку,
____ _____________________ ____________
6.3

Спеціальні (фахові)
Компетентності
ФК

• П Р Н 8 Знання взаємовідносин суспільства і довкілля у світлі
еволюції економічної думки; макроекономічного та мікроекономічного
формату еколого-економічних процесів; ринкових моделей використання
природних ресурсів;
вміння
формулювати екологічні
потреби
суспільства; прогнозувати напрями розвитку та ко-еволюції екологічної,
економічної та соціальної систем; аналізувати концептуальні основи
формування стратегії природокористування.
• І1РН9 Знання передумов державної інтервенції в екологоекономічні процеси; механізмів інтерналізації зовнішніх (екстернальних)
витрат; впливів інституту власності на використання природних ресурсів;
системних державних регуляторів; вміння розробляти регуляторні дії,
зокрема програми, спрямовані на вирішення екологічних проблем на
державному та місцевому рівнях; розробляти сценарії державної
інтервенції з метою подолання зовнішніх ефектів; визначати напрями
екологічної політики; аналізувати зміни в екологічному законодавстві;
аналізувати концептуальні основи формування екологічної політики.
• П Р Н 10 Знання економічних, екологічних та соціальних явищ і
процесів у сфері природокористування та закономірностей їх розвитку;
офіційних та неофіційних обмежень у сфері природокористування;
алгоритму дії мультиплікаційних та синергетичних ефектів у сфері
природокористування; вміння аналізувати тенденції та генерувати
пріоритетні напрями збалансованого розвитку; оцінювати економічні та
соціальні процеси та явища з огляду на їх вплив на довкілля; аналізувати
екологічні проблеми, зумовлені функціонуванням й розвитком
економіки.
• П Р Н І1 Знання особливостей функціонування лісових екосистем та
проявів антропогенних впливів на них; методики дослідження екологоекономічних процесів використання, охорони та збереження лісових
ресурсів; методів державного та ринкового регулювання процесів
господарського використання, охорони та збереження лісових ресурсів;
вміння ідентифікувати чинники впливу на екосистеми лісу; аналізувати
тенденції економічних та соціальних процесів та їх вплив на екосистемні
функції
лісу;
оцінювати
ступінь,
наслідки
та
перспективи
антропогенного впливу на екосистеми лісу; визначати роль і місце
лісових та інших природних ресурсів в системі лісового господарства;
встановлювати пріоритети розвитку і функціонування лісового
господарства
України;
обґрунтовувати
систему
регуляторів,
спрямованих на усунення або пом’якшення дії антропогенних чинників.
• ГІРН І2 Знання особливостей функціонування агроекосистем та
проявів негативного екологічного впливу на них; методики дослідження
еколого-економічних процесів господарського використання, охорони та
збереження земельних, лісових і водних ресурсів в сільському
господарстві; методів державного та ринкового регулювання процесів
використання, охорони та збереження земельних, лісових і водних
ресурсів в сільському господарстві; вміння ідентифікувати чинники
впливу на агроекосистеми; аналізувати тенденції економічних та
соціальних процесів та їх вплив на екосистемні функції земельних,
лісових і водних ресурсів; оцінювати ступінь, наслідки та перспективи
антропогенного впливу на агроекосистеми та їх зворотного впливу на

довкілля; визначати роль і місце земельних та інших природних ресурсів
в системі сільського господарства; встановлювати пріоритети розвитку і
функціонування сільського господарства України; обґрунтовувати
систему регуляторів, спрямованих на усунення або пом'якшення дії
сільського господарства на довкілля.
• П РН 13 Знання особливостей функціонування водних екосистем, а
також водно-болотних угідь та проявів антропогенних впливів на них;
методики дослідження еколого-економічних процесів використання,
охорони та збереження водних ресурсів; методів державного та
ринкового регулювання процесів господарського використання, охорони
та збереження водних ресурсів; вміння ідентифікувати чинники впливу
на водні екосистеми; аналізувати тенденції економічних та соціальних
процесів та їх вплив на екосистеми водно-болотних угідь; оцінювати
ступінь, наслідки та перспективи антропогенного впливу на водоймища
та водотоки; визначати роль і місце водних та інших природних ресурсів
в системі водного господарства; встановлювати пріоритети розвитку і
функціонування водного господарства України на основі басейнового
принципу управління; обґрунтовувати систему регуляторів, спрямованих
на усунення або пом’якшення дії антропогенних чинників.
• П РН 14 Знання особливостей стандартизації і сертифікації у галузі
природокористування, зокрема у лісовому, водному та сільському
господарстві; методики досліджень економічних, соціальних процесів,
дотичних до стандартизації та сертифікації; інструментів державного та
ринкового регулювання процесів стандартизації та сертифікації у галузі
природокористування, зокрема у лісовому, водному та сільському
господарстві; вміння аналізувати та виявляти тенденцій розвитку
економічних та соціальних явищ, що виникають внаслідок здійснення
стандартизації та сертифікації; оцінювати ступінь, наслідки та
перспективи здійснення стандартизації та сертифікації та їх зворотного
впливу на довкілля; обґрунтовувати систему регуляторів, спрямованих на
удосконалення процедур сертифікації та стандартизації з метою
зменшення негативного екологічного впливу на довкілля.
• П Р Н 15 Знання типів екологічного маркетингу та особливостей
формування
маркетингового
середовища
підприємств,
що
запроваджують екологічний маркетинг; методики досліджень ринку
екологічних товарів, поведінки споживачів, товарної політики;
інструментів цінової політики, збуту продукції та комунікаційної
системи в екологічному маркетингу; вміння аналізувати та виявляти
тенденції на ринку екологічних товарів та послуг; розробляти і
обґрунтовувати товарну та комунікаційну політику, а також оцінювати
перспективи її реалізації з огляду на її вплив на довкілля.
• П РН 16 Знання особливостей формування стратегії регулювання
якістю навколишнього природного середовища та інструментарій
екологічного нормування; вміння застосовувати сучасні екологічні
стандарти з якості атмосферного повітря, якості водних ресурсів та якості
ґрунтів; дотримуватися вимог нормування в сфері природокористування;
визначати порядок нормування допустимих рівнів шуму, вібрації,
магнітних полів тощо; визначати рівень небезпеки та її наслідки для
людини та навколишнього природного середовища; оцінювати стан
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атмосферного повітря, санітарний стан ґрунтів, рівень забрудненості
води тощо.
•
П Р Н 17 Знання специфіки та основні методи моделювання
соціальних, економічних, екологічних процесів, новітніх підходів до їх
вивчення;
вміння
впроваджувати
методологію
статистичного
моделювання та прогнозування при оцінці еколого-економічних та
соціальних процесів та структур; володіти сучасними інформаційними
технологіями збору, обробки та поширення даних; прогнозувати
найімовірніший перебіг процесів на перспективу та аналізувати й
оцінувати можливі наслідки зміни явища; розробляти сценарії розвитку
еколого-економічних та соціальних явищ; перевіряти адекватність
побудованих моделей; оцінювати міграційні процеси.___________________
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
Всі наукові працівники Інституту, що забезпечують
забезпечення
реалізацію
освітньо-наукової
програми
за
спеціальністю та напрямом наукової діяльності
відповідають основним вимогам вищої школи, серед
яких, наявність вищої освіти відповідного профілю
галузі знань та спеціальності ОП; - наявність і рівень
наукового ступеня (кандидат наук (доктор філософії),
доктора наук); - наявність і рівень вченого звання
(старшого науковий співробітник (старший дослідник),
доцент, професор); - загальну кількість наукових праць,
зокрема публікацій у фахових виданнях із відповідної
галузі науки та у виданнях із індексом цитування, і
опублікованих навчально-методичних праць за останні
5 років, а також отриманих документів на права
інтелектуальної власності; - підвищення кваліфікації
протягом останніх 5 років; - систематичне підвищення
професійного рівня; - знання та дотримання закону
України «Про вищу освіту», інших нормативноправових актів у сфері освіти та науки.________________
МатеріальноМатеріально-технічна база Інституту в повному
технічне
обсязі забезпечує потреби здобувачів та відповідає
забезпечення
ліцензійним вимогам та вимогам до впровадження
освітньої діяльності. В Інституті організовано
аудиторні приміщення (Аудиторія А, Аудиторія В),
лабораторії структурних підрозділів, які залучені до
освітньо-наукової діяльності, оснащені обладнанням,
що дозволяє опанувати нові навички дослідницької
роботи у галузі знань - Соціальні та поведінкові науки
за спеціальністю-Економіка. В Інституті організовано
спортивний зал (підтримка здоров’я здобувачів), є дві
актові зали (організація зустрічей з адміністрацією,
проведення культурно-масових заходів, конференцій
тощо), бібліотека з читальною залою (користування
бібліотечними фондами з напрямку навчання та
досліджень),
гуртожиток
(соціальний
захист
здобувачів) тощо.____________________________________

8.3 Інформаційне
та навчальнометодичне
забезпечення

Національна
кредитна
мобільність

Навчальні аудиторії (А, Б) оснащені сучасним
мультимедійним обладнанням, що створює умови
наочного представлення викладачами матеріалів
лекцій та ефективного їх сприйняття здобувачами. В
усіх приміщення Інституту є вільний доступ до мережі
Інтернет.
Зі
змістом
освітньо-наукової програми та
навчально-методичним забезпеченням по кожній
дисципліні зі спеціальності «Економіка» можна
ознайомитися
на
офіційному
сайті
Інституту
агроекології і природокористування в рубриці
«Науково-освітня
діяльність»,
де
завантажено
інформацію щодо змісту освітньо-наукової програми,
силабуси дисциплін, інформацію щодо науковопедагогічного персоналу Інституту.
В Інституті агроекології і природокористування
НААН функціонує налагоджена система бібліотечноінформаційного забезпечення. У вільному доступі на
сайті
Інституту
наявні
силабуси
дисциплін,
з
обов’язковим
переліком
навчально-методичної
літератури, опанування якої дозволить успішно засвоїти
матеріал. Бібліотека Інституту здійснює довідковоінформаційну роботу для виконання наукової та
навчальної
діяльності;
інформує
читачів
про
надходження нової літератури; надає допомогу у доборі
необхідних матеріалів. Бібліотеку укомплектовано
підручниками вітчизняних (7297 примірників) та
зарубіжних авторів (понад 100 примірників), збірниками,
публікаціями,
авторефератами,
дисертаційними
роботами, директивними матеріалами.
Бібліотечний фонд Інституту налічує понад 7400
одиниць з основних напрямів досліджень: екологія,
охорона
навколишнього
середовища,
економіка
природокористування,
загальне
землеробство,
радіоекологія, мікробіологія, генетика, селекція рослин
та ін.
9 Академічна мобільність
Інститут агроекології і природокористування НААН
співпрацює
з
науковими
установами
системи
Національної
академії
аграрних
наук
України,
Національної академії наук України, Міністерства
енергетики та захисту довкілля України, Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
Національною академією державного управління при
Президентові
України,
Українським
інститутом
експертизи сортів рослин з питань агроекології,
раціонального
природокористування
та
охорони
навколишнього природного середовища.

Заключено двосторонні договори та угоди про
наукову і творчу співпрацю з: Інститутом прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригана
НАН України та Центром математичного моделювання.
Природним заповідником «Медобори», Національним
природним парком «Північне Поділля», Державною
установою
«Інститут охорони
ґрунтів України»,
Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН
України, Природним заповідником «Древлянський»,
Інститутом регіональних досліджень НАН України та
Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України, Черемським природним
заповідником та Кременецьким ботанічним садом.
Інститут агроекології і природокористування
НААН на основі угод про навчально-наукове та технічне
співробітництво співпрацює з вищими навчальними
закладами 111-І V рівня акредитації за напрямами:
реалізація
спільних
освітніх
проектів,
взаємний
інформаційний обмін сучасними технологіями та
передовими
науковими
досягненнями,
а
також
викладачами, студентами, спільна участь у конференціях
та
семінарах,
обмін
досвідом,
спільні
наукові
дослідження, а саме з: Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка, Національним
авіаційним
університетом,
Державним
вищим
навчальним закладом «Ужгородський національний
університет», Вінницьким державним педагогічним
університетом ім. М. Коцюбинського, Поліським
національним
університетом,
Національним
педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова,
Інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації
Національного
педагогічного
університет
ім.
М.П. Драгоманова,
Національним
університетом
харчових технологій, Хмельницьким національним
університетом, ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», Національним
університетом «Києво-Могилянська академія».
В рамках співпраці з Інститутом післядипломної
освіти Національного університету харчових технологій
здобувачі мають можливість підвищувати кваліфікацію
за програмами: «Використання MS Excel в математикостатистичних дослідженнях екологічних проблем» та
«Використання сучасних програмних засобів для
створення презентаційних матеріалів».
Наукові
розробки
ІАГІ
застосовуються
у
навчальному процесі ВНЗ. зокрема, при викладанні курсу
лекцій у Білоцерківському національному аграрному
університеті, Національному університеті біоресурсів та

Міжнародна
кредитна
мобільність

Навчання
іноземних
здобу вачів
вищої освіти

природокористування
України
та
Національному
авіаційному університеті.
Наукові працівники ІАП залучені до учбового
процесу у Національному університеті біоресурсів і
природокористування
України,
Національного
авіаційного університету, Національного університету
«Києво-Могилянська академія».
Відповідно до затвердженого
в Інституті
«Положення про академічну мобільність», як викладачі,
так і здобувачі наукового ступеня доктора філософі
приймають активну участь у наукових заходах
(конференціях, семінарах тощо) зарубіжних країн.
Інститутом виконуються міжнародні проекти, в
яких задіяні як науково-педагогічні працівники, так і
здобувачі: проект технічної допомоги «Розвиток
органічного виробництва в Україні» (за підтримки Уряду
Швейцарської Конфедерації, Державного секретаріату
Швейцарії з економічних питань (SECO), FIBL; CWIUNEP Global Nitrogen Cycle towards INMS (Договір між
Інститутом агроекології і природокористування НААН та
Орхуським університетом Нордської ригади (Aarhus
University ofNorde Ringgade) про співпрацю №NEC05348
від 06.1 1.2018 p.). Заключено договори з міжнародними
організаціями, установами: ТОВ Самміт- агро юкрейн
(Польща) за завданням «Екологічна оцінка препарату
Фунабен Т 480, ТН за впливом на грунтову та наземну
біоти»; з Шарда Кропхем Лимитед» (Індія) (2018) за
завданням «Біологічна оцінка препаратів Шарда_1,
Шарда_3, Шарда_5, Шарда_6, Шарда_7»; з Шарда
Кропхем Лимитед» (Індія) (2018) за завданням
«Екологічна оцінка препарату Вінес РК за впливом на
наземну біоту» та ін.
Неодноразово для широкого кола наукових
співробітників Інституту, в тому числі і здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії, було організовано
проведення лекцій провідними міжнародними вченими:
Університет Кобе Еакуїн (Японія).
В рамках співпраці з Лісотехнічним університетом
(Болгарія) у 2019 р. заключено договір, яким передбачено
проведення науково-організаційного співробітництва та
сприянню
двостороннього
обміну
студентами,
аспірантами,
докторантами
та
професорськовикладацьким складом; сприяння розвитку спільних
освітніх програм.

Можливе

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна
послідовність
_______ 2.1 Перелік компонент ОП___________ ______________
Код н/д

Компоненти освітньо-наукової програми

Кількість
кредитів

Форма підсумкового
контролю

Обов’язкові компоненти ОП (обов’язкові навчальні дисципліни)
Цикл дисциплін загальної підготовки

ОЗП 1
ОЗП 2
ОЗП 3

Філософія
Іноземна мова за професійним
спрямуванням
Методологія, організація та
технологія наукових досліджень

6

екзамен
екзамен

6

екзамен

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

18

Цикл дисциплін професійної підготовки

ОПП 1 Економіка природокористування

6

залік, екзамен

ОПП 2

Екологічна політика

2

зал ік

ОПП 3

Екологічний менеджмент

2

залік

ОПП 4

Екологічний маркетинг

2

залік

ОПП 5

Нормування антропогенного
навантаження на природне
середовище

3

екзамен

Загальний обсяг спеціальних компонент

15
Вибіркові компоненти ОП (Вибіркові навчальні дисципліни)
Цикл дисциплін професійної підготовки

ВПП 1

Економіка сільського господарства

ВПП 2

ВПП 4

Економіка органічного сільського
господарства
Моделювання еколого-економічних
га соціальних процесів
Теорія систем

ВПП 5
ВГ1П 6

ВПП 3

3

залік

2

залік

3

залік

2

залік

Економіка лісового господарства

3

залік

Економіка водного господарства

2

залік

Загальний обсяг вибіркових дисциплін

і..

ПП 1

Практична підготовка
Навчально-педагогічна практика
6

Загальний обсяг практичної підготовки

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ

15
залік,звіт
12
60

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньонаукового) рівня за спеціальністю 051 — Економіка загальним обсягом 60
кредитів ЕСТ5 передбачає успішне оволодіння аспірантами 15 навчальних
дисциплін, виконання фахових наукових досліджень, підготовку та захист
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 33 кредити ЕСТ8 (55%)
і включає 8 дисциплін, 3 з яких належать до циклу дисциплін загальної
підготовки та 5 - до циклу дисциплін професійної підготовки.
Вибіркова частина навчального плану має обсяг 15 кредитів (25%) і
включає 6 дисциплін, що входять до циклу дисциплін професійної підготовки.
Обов'язковим є проходження здобувачами практичної підготовки, що
передбачає опанування дисципліни: «Педагогіка, психологія, методика
викладання у вищій школі» та безпосереднє проходження навчальнопедагогічної практики на базі вищих навчальних закладів відповідного
спрямування.
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Поточна атестація здобувачів вищої освіти щодо результатів виконання
індивідуального плану, який передбачає, виконання дослідних робіт та успішне
проходження освітньої складової відбувається на засіданні структурного
підрозділу, до якого прикріплено аспіранта, далі - на профільних методичних
комісіях до складу яких входять провідні вчені Інституту різних наукових
напрямків з подальшим затвердженням результатів атестації на засіданні
Вченої ради Інституту.
Підсумкова
атестація
здобувачів
ступеня
доктора
філософії
здійснюється разовими спеціалізованими вченими радами, утвореними для
проведення разового захисту на підставі публічного захисту наукових
досягнень у формі дисертації.
Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
здобувачів вищої
дисертаційної роботи доктора філософії.
освіти
Вимоги до
Дисертаційна робота доктора філософії є важливою
кваліфікаційної
частиною освітньо-наукового процесу і самостійної
роботи
науково-дослідницької діяльності. На дисертаційну
роботу доктора філософії в галузі соціальних та
поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка»
покладається
основна
дослідницька
і
фахова
кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності
здобувана ступеня доктора філософії вести наукові
дослідження, що мають наукову новизну та практичне

Вимоги до
публічного захисту

значення, вирішувати прикладні завдання, здійснювати
їхнє узагальнення у вигляді особистого внеску у
розвиток сучасної науки і практики. Вона являє собою
результат самостійної наукової роботи здобувана вищої
освіти і має статус інтелектуального продукту на правах
рукопису.
Обсяг, структура, вимоги до оформлення та порядок
захисту роботи визначаються Державною атестаційною
комісією України. Перевірка дисертаційної роботи на
наявність запозичень обов’язкова.
Захист дисертаційної роботи відбувається відкрито та
гласно на засіданні спеціалізованої вченої ради.
Обов'язковою передумовою допуску до захисту
дисертаційної
роботи
є
апробація/впровадження
результатів досліджень та основних висновків на
наукових конференціях та їх опублікування у фахових
наукових виданнях, у тому числі таких, які входять до
наукометричних баз та баз (Wed o f Science and Scopus).
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Керівник проектної групи
(гарант освітньо-наукової програми):
Завідувач відділу інституціонального
забезпечення природокористування,
д.е.н.. проф.. член. - кор. ПАДІ І
Члени проектної групи:
Заст. директора з наукової роботи та
інноваційного розвитку, к.е.н.
Завідувач відділу економіки
природокористування в агросфері, д.е.н., с.н.с.
Заст. зав. відділу інституціонального
забезпечення природокористування, д.е.н.. с.н.с.
Головний науковий співробітник
відділу іне і итуціонального
забезпечення природокористування, д.е.н.. гіроф.
Завідувач сектору екологічного менеджменту
відділу інституціонального
забезпечення природокористування, д.е.н.. проф.

І.В. Зіновчук

п р о т о к о л за с ід а н н я

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор

в ч е н о ї р ад и ІАГІ Н А А Н У к р а ї н и

О.І. Ф у р д и ч к о

ПОГОДЖЕНО

"20" с ер п н я 2 01 9 рок)
"08" серпня 2019 року

№8

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Інститут агроекології і природокористування
НА В ЧА ЛЬ НИЙ ПЛАН

У/

_________________________ третій освітньо - науковий рівень__________________________
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051 - Економіка
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П О ЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності 051 Економіка
Рівень вищої освіти______________ третій (освітньо-науковий) рівень
Спеціалізація Економіка природокористування та охорони навколиш нього середовища
Освітня програма

051 Економіка

Форма навчання

денна та заочна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та
строк навчання
60 кредитів ЕКТС. 4 роки
Навчальний план, затверджений Вченою радою 19 квітня 2016 р.. протокол № З
З атвер д ж ен н я о н о в л е н о го н а в ч а л ь н о го п л ан у В ч ен о ю р ад о ю 17 б ер езн я 2020 р..
п ротокол № 3
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявн о сті)___________
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) __________
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання другий освітній рівень (магістр)
Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач
Компетентність у
використанні іноземної
мов

Компетентність у
проведенні наукових
досліджень на рівні
доктора філософії

.......................

Компетентність у
використанні сучасних
інформаційних та
комунікаційних

Програмні результати
навчання

Найменування навчальних
дисциплін, практик

1. Цикл загальної підготовки
Знати ти вміти:
Іноземна мова за
використовувати іноземну
професійним спрямуванням
мову для представлення
(6 кредитів ЄКТС - 1
наукових результатів в усній та семестр).
письмовій формах
В ідповідальні:
Розуміти і спілкуватися: у
Відділ підготовки наукових
іншомовному науковому і
кадрів та методичнопрофесійному середовищі
інформаційного забезпечення
Розуміти: іншомовні наукові
за договором з
та професійні тексти
Поліським Національним
Університетом
Знати: методи наукових
М етодологія, організація та
досліджень
технологія наукових
Вміти: використовувати
досліджень (Блок 4.1.3 - 6 кр.
методи наукових досліджень на - семестр 1.2)
рівні доктора філософії
Відповідальний'.
Вміти: працювати з різними
Відділення
джерелами, розш укувати,
природокористування.
обробляти, аналізувати та
синтезувати отриману
Відділ підготовки наукових
інформацію
кадрів та методичноРозуміти: наукові статті у
інформаційного забезпечення
сфері економіки
Знати та вміти:
М етодологія, організація та
використовувати сучасні
технологія наукових
інформаційні та комунікаційні
досліджень (Блок 4.1.3 - бкр.
технології, комп'ю терні засоби - семестр 1,2)

технологій.
комп'ю терних засобів та
програм

Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу

та програми при проведенні
наукових досліджень

Знати: теорію і методологію
системного аналізу
Знати: завдання та принципи
системного підходу, етапи
застосування системного
підходу при дослідженні
процесів і систем
Вміти: використовувати
принципи системного підходу
при вирішенні наукових
завдань
Вміти: реалізовувати
методологію системного
аналізу в сфері економічних
наук

Відповідальний:
Відділення
природокористування
Відділ підготовки наукових
кадрів та методичноінформаційного забезпечення
М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4 .1 .3 - бкр.
- семестр 1,2 )
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Ф ілософія (Блок 4.1.2 - 6 кр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділ підготовки наукових
кадрів та методичноінформаційного забезпечення
за договором з
Поліським Національним
Університетом
Теорія систем (Блок 4.2.2.4
2кр. - семестр 2; за вибором
аспіранта)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування

Здатність працю вати з
сучасними
бібліографічними і
реферативними базами
даних, а також
наукометричними
І платформами

Знати: зміст і порядок
розрахунків основних
кількісних наукометричних
показників ефективності
наукової діяльності (індекс
цитування, індекс Гірша (Ьіндекс). імпакт-фактор (ІФ. або

Відповідальний'.
керівник, аспірант/здобувач _
М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4 .1 .3 - бкр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

№))

Компетентність у
педагогічній діяльності
щодо організації та
здійснення освітнього
процесу, навчання,
виховання, розвитку і
професійної підготовки

Вміти: працювати з сучасними
бібліографічними і
реферативними базами даних, а
також наукометричними
платформами__________________
Знати: структуру вищ ої освіти
в Україні
знат и та вміти:
використовувати законодавче
та нормативно-правове
забезпечення вищої освіти

Відповідальний:
завідувач науково-технічної
бібліотеки
Відповідальний:
керівник, аспірант/здобувач
М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4 .1 .3 - бкр.
- семестр 1,2)
В ідповідальний:
Відділення
природокористування_______

аспірантів до певного
виду професійноорієнтованої діяльності

Здатність створю вати
нові знання через
оригінальні дослідження,
якість яких відповідає
вимогам рецензентів на
національному та
міжнародному рівнях

знати: специфіку професійнопедагогічної діяльності
викладача вищої школи
знати та вміти:
використовувати сучасні
засоби і технології організації
та здійснення освітнього
процесу
знати та вміти:
використовувати різноманітні
аспекти виховної роботи
аспірантів
знат и та вм іт и:
використовувати інноваційні
методи навчання
Вміти: спілкуватися в
діалоговому режимі з широкою
науковою громадськістю з
метою обговорення
дискусійних питань та
результатів дослідження

Компетентність в
проведенні критичного
аналізу різних
інформаційних джерел за
темою дисертації.

Вміти: проводити критичний
аналіз різних інформаційних
джерел конкретних освітніх,
наукових та професійних
текстів в сфері обраної
спеціальності

Компетентність у
публічному
представленні та
обґрунтованому захисті
результатів наукових
досліджень

Вміти: виявляти теоретичні та
практичні проблеми, а також
дискусійні питання в
конкретних освітніх, наукових
та професійних текстах в сфері
економіки

Здатність шукати власні
шляхи вирішення
проблем и,критично
сприймати та
анатізувати чужі думки
та ідеї, рецензувати
публікації та
автореферати, проводити
критичний аналіз
власних матеріалів

Вміти: критично сприймати та
аналізувати чужі думки та ідеї,
ш укати власні шляхи
вирішення проблеми

Відділ підготовки наукових
кадрів та методичноінформаційного забезпечення

М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4 .1 .3 - бкр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Відповідальний:
керівник, аспірант/здобувач
М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4 .1 .3 - бкр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Філософія (Блок 4.1.2 - 6 кр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділ підготовки наукових
кадрів та методичноінформаційного забезпечення
за договором з
Поліським Національним
Університетом
М етодологія, організація та
технологія наукових
досліджень (Блок 4.1.3 - бкр.
- семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Відповідальний:
керівник, аспірант/здобувач
Філософія (Блок 4.1.2 - 6 кр.
- семестр 1,2)

Компетентність у сфері
оптимізації економічних
інтересів у гатузі
природокористування

Компетентність у сфері
регулювання відносин
щодо екологізації
використання земельних,
водних, біологічних та
лісових ресурсів, а також
атмосферного повітря і
надр

Компетентність
проведення екологоекономічного
оцінювання явищ і
процесів у сфері
природокористування

Відповідальний:
Відділ підготовки наукових
кадрів та методичноінформаційного забезпечення
за договором з
Поліським Національним
Університетом
2. Цикл професійної підготовки
Економіка
Знат и: взаємовідносини
природокористування (Блок
суспільства і довкілля у світлі
4 .2 .1 .1 -6 к р ,-с ем естр 1,2)
еволю ції економічної думки:
макроекономічний та
Відповідальний:
Відділення
мікроекономічний формат
природокористування
еколого-економічних процесів:
ринкові моделі використання
природних ресурсів.
Вміти: формулювати
екологічні потреби суспільства;
прогнозувати напрями
розвитку та ко-еволю ції
екологічної, економічної та
соціальної систем; аналізувати
концептуальні основи
формування стратегії
природокористування
Екологічна політика (Блок
Знати: передумови державної
4.2.1.2
- 2 кр. - семестр 1).
інтервенції в екологоВідповідальний'.
економічні процеси;
Відділення
механізми інтерналізації
природокористування
зовнішніх (екстернальних )
витрат; впливи інституту
власності на використання
природних ресурсів; системні
державні регулятори.
Вміти: розробляти регуляторні
дії, зокрема програми,
спрямовані на вирішення
екологічних проблем на
державному та місцевому
рівнях; розробляти сценарії
держ авної інтервенції з метою
подолання зовнішніх ефектів:
визначати напрями екологічної
політики; аналізувати зміни в
екологічному законодавстві;
аналізувати концептуальні
основи формування екологічної
політики
Знати: економічні, екологічні
Економіка
та соціальні явищ а і процеси у
природокористування (Блок
сфері природокористування та
4.2.1.1 - 6 к р ,- семестр 1,2)
закономірності їх розвитку;
Відповідальний:
офіційні та неофіційні
Відділення
обмеження у сфері
природокористування

Компетентність щодо
ефективного
використання лісових та
інших природних
ресурсів у лісовому
господарстві

Компетентність щодо
збалансованого
використання
агроекосистем

природокористування:
алгоритм дії
мультиплікаційних та
синергетичних ефектів у сфері
природокористування
Вміти: аналізувати тенденції
та генерувати пріоритетні
напрями збалансованого
розвитку: оцінювати
економічні та соціальні
процеси та явищ а з огляду на їх
вплив на довкілля; аналізувати
екологічні проблеми, зумовлені
функціонуванням й розвитком
економіки
Знати: особливості
функціонування лісових
екосистем та проявів
антропогенних впливів на них;
методики дослідження екологоекономічних процесів
використання, охорони та
збереження лісових ресурсів:
методи державного та
ринкового регулювання
процесів господарського
використання, охорони та
збереження лісових ресурсів.
Вміти: ідентифікувати
чинники впливу на екосистеми
лісу; аналізувати тенденції
економічних та соціальних
процесів та їх вплив на
екосистемні функції лісу;
оцінювати ступінь, наслідки та
перспективи антропогенного
впливу на екосистеми лісу;
визначати роль і місце лісових
та інших природних ресурсів в
системі лісового господарства;
встановлювати пріоритети
розвитку і функціонування
лісового господарства України;
обгрунтовувати систему
регуляторів, спрямованих на
усунення або пом 'якш ення дії
антропогенних чинників
Знати: особливості
функціонування агроекосистем
та проявів негативного
екологічного впливу на них;
методики дослідження екологоекономічних процесів
господарського використання.

Економіка лісового
господарства (Блок 4.2.2.5 Зкр. - семестр 2; за вибором
аспіранта)
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Екологічна політика (Блок
4.2 Л .2 - 2 кр. - семестр 1).
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Економіка
природокористування (Блок
4 .2 .1 .1 - 6 кр - семестр 1,2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

Економіка сільського
господарства (Блок 4.2.2.1 Зкр. - семестр 2; за вибором
аспіранта)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

Компетентність щодо
збалансованого
використання водних
екосистем та водноболотних угідь

охорони та збереження
земельних, лісових і водних
ресурсів в сільському
господарстві; методи
державного та ринкового
регулю вання процесів
використання, охорони та
збереження земельних, лісових
і водних ресурсів в сільському
господарстві.
Вміти: ідентифікувати
чинники впливу на
агроекосистеми; аналізувати
тенденції економічних та
соціальних процесів та їх вплив
на екосистемні функції
земельних, лісових і водних
ресурсів; оцінювати ступінь.
наслідки та перспективи
антропогенного впливу на
агроекосистеми та їх
зворотного впливу на довкілля;
визначати роль і місце
земельних та інших природних
ресурсів в системі сільського
господарства; встановлювати
пріоритети розвитку і
функціонування сільського
господарства України;
обгрунтовувати систему
регуляторів, спрямованих на
усунення або пом 'якш ення дії
сільського господарства на
довкілля
Знати: особливості
функціонування водних
екосистем, а також водноболотних угідь та проявів
антропогенних впливів на них;
методики дослідження екологоекономічних процесів
використання, охорони та
збереження водних ресурсів;
методи державного та
ринкового регулювання
процесів господарського
використання, охорони та
збереження водних ресурсів.
Вміти: ідентифікувати
чинники впливу на водні
екосистеми; аналізувати
тенденції економічних та
соціальних процесів та їх вплив
на екосистеми водно-болотних

Екологічна політика (Блок
4.2.1.2 - 2 кр. - семестр 1).
Відповідальний:
Відділення
природокористування
Економіка
природокористування (Блок
4.2.1.1 - 6 к р ,- семестр 1,2)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування
Нормування антропогенного
навантаження на природне
середовищ е (Блок 4 .2.1.53 кр - семестр 2)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування
Економіка органічного
сільського господарства
(Блок 4.2.2.2 - 2кр. - семестр
2: за вибором аспіранта)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування

Економіка водного
господарства (Блок 4.2.2.6 - 2
кр. - семестр 2; за вибором
аспіранта)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування
Екологічна політика (Блок
4.2.1.2 - 2 кр. - семестр 1).
Відповідальний'.
Відділення
природокористування
Економіка
природокористування (Блок
4 .2 .1 .1 - 6 кр - семестр 1,2)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування

Компетентність щодо
проведення екологічного
менеджменту в лісовому,
водному та сільському
господарстві

Компетентність щодо
проведення екологічного
маркетингу в лісовому,

угідь; оцінювати ступінь,
наслідки та перспективи
антропогенного впливу на
водоймищ а та водотоки;
визначати роль і місце водних
та інших природних ресурсів в
системі водного господарства;
встановлювати пріоритети
розвитку і функціонування
водного господарства України
на основі басейнового
принципу управління;
обгрунтовувати систему
регуляторів, спрямованих на
усунення або пом 'якш ення дії
антропогенних чинників
Знати: особливості
стандартизації і сертифікації у
галузі природокористування,
зокрема у лісовому, водному та
сільському господарстві;
методики досліджень
економічних, соціальних
процесів, дотичних до
стандартизації та сертифікації;
інструментів державного та
ринкового регулювання
процесів стандартизації та
сертифікації у галузі
природокористування, зокрема
у лісовому, водному та
сільському господарстві
Вміти: аналізувати та виявляти
тенденцій розвитку
економічних та соціальних
явищ, що виникають внаслідок
здійснення стандартизації та
сертифікації; оцінювати
ступінь, наслідки та
перспективи здійснення
стандартизації та сертифікації
та їх зворотного впливу на
довкілля; обгрунтовувати
систему регуляторів,
спрямованих на удосконалення
процедур сертифікації та
стандартизації з метою
зменш ення негативного
екологічного впливу на
довкілля
Знати: типи екологічного
маркетингу та особливості
формування маркетингового
середовищ а підприємств, що

Нормування антропогенного
навантаження на природне
середовищ е (Блок 4.2.1.5- 3
кр - семестр 2)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

Екологічний менеджмент
(Блок 4 .2 .1 .3 - 2 к р ,- семестр
1)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

Екологічний маркетинг (Блок
4 .2 .1 .4 - 2 к р ,- семестр 2)
Відповідальний:

водному та сільському
господарстві

Компетентність щодо
нормування
антропогенного
навантаження на
природні ресурси

Компетентність щодо
застосування у наукових
дослідженнях методів
моделювання
соціальних,
економічних.
' екологічних процесів

_

запроваджую ть екологічний
маркетинг; методики
досліджень ринку екологічних
товарів, поведінки споживачів,
товарної політики: інструменти
цінової політики, збуту
продукції та комунікаційної
системи в екологічному
маркетингу.
Вміти: аналізувати та виявляти
тенденції на ринку екологічних
товарів та послуг; розробляти і
обгрунтовувати товарну та
комунікаційну політику, а
також оцінювати перспективи
її реалізації з огляду на її вплив
на довкілля
Знати: особливості
формування стратегії
регулювання якістю
навколишнього природного
середовищ а та інструментарій
екологічного нормування;
В м іт и: застосовувати сучасні
екологічні стандарти з якості
атмосферного повітря, якості
водних ресурсів та якості
грунтів; дотримуватися вимог
нормування в сфері
природокористування;
визначати порядок нормування
допустимих рівнів шуму,
вібрації, магнітних полів тощо;
визначати рівень небезпеки та
її наслідки для людини та
навколишнього природного
середовища; оцінювати стан
атмосферного повітря,
санітарний стан грунтів, рівень
забрудненості води тощо
Знати:
специфіку та основні методи
моделювання соціальних,
економічних, екологічних
процесів, новітніх підходів до
їх вивчення;
вміти:
впроваджувати методологію
статистичного моделювання та
прогнозування при оцінці
еколого-економічних та
соціальних процесів та
структур; володіти сучасними
інформаційними технологіями

Відділення
природокористування

Нормування антропогенного
навантаження на природне
середовищ е (Блок 4 .2 .1 .5 -3
к р .- семестр 2)
Відповідальний'.
Відділення
природокористування

М оделювання екологоекономічних та соціальних
процесів (Блок 4.2.2.3 - Зкр. семестр 2; за вибором
аспіранта)
Відповідальний:
Відділення
природокористування

Здатність доносити до
слухачів сучасні знання
та наукові результати
власних досліджень, у
тому числі в рамках
науково-педагогічної
діяльності в галузі
природничих наук.

збору, обробки та поширення
даних; прогнозувати
найімовірніший перебіг
процесів на перспективу та
аналізувати й
оцінувати можливі наслідки
зміни явища; розробляти
сценарії розвитку екологоекономічних та соціальних
явищ;
перевіряти адекватність
побудованих
моделей; оціню вати міграційні
процеси.______________________
Знати та розуміти:
- Теорією педагогіки вищої
школи;
категорійно-понятійний апарат
педагогіки, психології та
методики викладання вищої
школи;
- Дидактичну структуру,
закономірності та принципи
навчання і виховання
особистості;
- М етоди, форми та засоби
навчання;
- Суть та основні види
контролю успішності студентів
- Загальну характеристику
пізнавальних процесів;
- Особливості формування
студентської групи;
- Закономірності та особливості
розвитку і формування
особистості;
- Загальну характеристику
індивідуально-психологічних
особливостей особистості;
- П сихологічну структуру
діяльності;
- П ринципи відбору
навчального матеріалу з
дисципліни;
- Комплекс педагогічних умов,
які забезпечують високий
рівень освіти і виховання
студентів з даної дисципліни;
принципи розробки, на основі
одержаних наукових
результатів, методичних
рекомендацій;
- Засоби запровадження даних
рекомендацій у практику;______

Педагогіка, психологія,
методика викладання у вищій
школі. Навчальнопедагогічна практика
(12 кредитів ЄКТС - 5-6
с ем е ст р и ).

Відповідальний:
Відділ підготовки наукових
кадрів і методичноінформаційного забезпечення

принципи підбору елементів
дидактичної системи та
розробки комплексу науковометодичного забезпечення з
дисципліни тощо.
Вмітіс.
- Висвітлювати і
обгрунтовувати педагогічні
закономірності, явища і факти,
їх науково аргументувати.
формувати самостійність
педагогічного мислення,
шукати нові підходи в
організації навчальновиховного процесу, аналізувати
й узагальню вати педагогічний
досвід;
- Практично визначати власні
психічні особливості та вміти
використовувати особистісні
резерви;
- Володіти вміннями та
навичками спостережливості.
сприймання, уяви, уваги,
прийомами мнемотехніки і
розвитку мислення;
- Володіти вміннями
ідентифікації індивідуальнопсихологічних особливостей
людини;
- Володіти навичками
ідентифікації емоційних станів
особистості:
- Виховувати особистісні риси.
від яких залежить цілісна
поведінка і майбутня
професійна діяльність;
- Ш укати найдосконаліші
форми і методи навчання, за
допомогою яких можна
донести знання до молодих
людей відбирати навчальний
матеріал з дисципліни;
- Виявляти комплекс
педагогічних умов, які
забезпечую ть високий рівень
освіти і виховання студентів з
даної дисципліни; розробляти
заняття, на основі одержаних
наукових результатів,
методичних рекомендацій;
- Запроваджувати дані
рекомендації у практику;

- Підбирати елементи
дидактичної системи;
- Розробляти комплекс
науково-методичного
забезпечення з дисципліни
тощо.

Керівник проектної групи
(г арант освітньо-наукової програми):
Завідувач відділу інституціонального
забезпечення природокористування,
д.е.н., проф., член. - кор. НААН

О.І. Дребот

Члени проектної групи:
Заст. директора з наукової роботи та
інноваційного розвитку, к.е.н.

М.Я. Височанська

Завідувач відділу економіки
природокористування в агросфері
. д.е.н.. с.н.с.

0.1. Ковалів

Заст. зав. відділу інституціонального
забезпечення природокористування,
д.е.н., с.н.с.

Мельник

Головний науковий співробітник
відділу інституціонального
забезпечення природокористування,
д.е.н.. проф.

Д.С. Добряк

Завідувач сектору екологічного менеджменту
відділу інституціонального
забезпечення природокористування,
д.е.н., проф.

11.В. Зіновчук

