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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

05 “Соціальні та 

поведінкові науки” 

Напрям підготовки  

051“Економіка” 

 

за вибором студента 

 

Модулів – 1 Спеціальність 051  

“Економіка”, освітня 

програма 

“Економічна 

кібернетика” 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 1-й 

Курсова робота -0 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

16 год. 8 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 год. 76 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,57; 

для заочної форми навчання – 0,18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою освоєння дисципліни «Еколого-економічне моделювання» є набуття знань, 

формування компетенцій, навичок, які забезпечують коректну формалізацію різних класів 

еколого-економічних систем, розробку та реалізацію методів розв’язування, змістовну 

інтерпретацію результатів розв’язування задач в еколого-економічних системах. 

Завданнями вивчення дисципліни є освоєння студентами основ математичного 

моделювання еколого-економічних систем, процесів та об’єктів; оволодіння методами 

ухвалення рішень у різних класах еколого-економічних систем; набуття практичних 

навичок математичного моделювання еколого-економічних систем. 

Наукову основу курсу складають теоретичні моделі, математичний апарат, сучасні 

концепції та парадигми, які визначають підходи до вивчення характеристик еколого-

економічних систем. У курсі розглянуто головні типи прикладних задач системного 

аналізу, які базуються на розумінні економіки як складної системи, методи аналізу та 

синтезу складних економічних систем різного рівня, теорія основних методів системного 

аналізу в економці та керування з урахуванням екологічної складової тощо. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціалізації (СКС): 

СКС 2. Здатність аналізувати соціально-економічні та еколого-економічні системи і 

процеси на засадах класичних методів моделювання, а також синергетики, нелінійної 

економіки, системної та хаотичної динаміки. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень 

ПРН 16. Здійснювати передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів 

різної складності на мікро-, мезо- та макрорівні з позиції сучасних економічних 

концепцій, забезпечувати інформаційно-аналітичну підтримку бізнес-процесів та 

інноваційної діяльності. 

ПРН 17. Аналізувати соціально-економічні та еколого-економічні об’єкти і процеси 

на засадах класичних та сучасних методів моделювання, розробляти управлінські рішення 

з альтернативними варіантами за допомогою інформаційних технологій. 

Основними завданнями дисципліни є:  

 Освоєння студентами основ математичного моделювання еколого-

економічних систем, процесів та об’єктів; 

 Оволодіння методами прийняття рішень у різних класах еколого-

економічних систем; 

 Набуття студентами практичних навичок математичного моделювання 

еколого-економічних систем і застосування теорії прийняття рішень до практичних задач. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати фундаментальні засади 

математичного моделювання еколого-економічних систем, методи прийняття рішень у 



різних класах еколого-економічних систем, методи дослідження та моделювання складних 

еколого-економічних систем. 

За результати вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 Ідентифікувати та дослідити умови виникнення надзвичайних ситуацій, 

будувати моделі їхнього розвитку, оцінювати їхні соціально-економічні наслідки 

 Аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням 

класичних методів моделювання 

 Проводити системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи 

різних рівнів 

 Розробляти та досліджувати математичні моделі функціонування еколого-

економічних систем та об’єктів 

 Аналізувати економічні об’єкти і процеси з урахуванням впливу на 

навколишнє середовище та екологічної складової 

 Будувати прогноз динаміки впливу факторів зовнішнього середовища на 

показники діяльності підприємства/організації 

 Розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі діяльності 

соціально-економічних об’єктів та систем для аналізу та вдосконалення системи 

керування ними 

 Моделювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на 

фінансову діяльність економічних об’єктів 

 Застосовувати математичні методи та моделі для дослідження еколого-

економічної взаємодії та стійкості розвитку еколого-економічних систем. 

Дисципліна «Еколого-економічне моделювання»  належить до варіативної 

складової професійної складової навчального плану спеціаліста по спеціальності 

«економічна кібернетика». Її вивченню передують такі дисципліни: лінійна алгебра, 

економетрія, дослідження операцій, економічна кібернетика моделювання економіки, 

моделі економічної динаміки, імітаційне моделювання, системний аналіз тощо.  

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні 

економіко-виробничими та еколого-економічними системами. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та приклади еколого-економічного 

моделювання 

Тема 1. Поняття, основні елементи та характеристики еколого-економічних 

систем 
Поняття еколого-економічних систем. Типи еколого-економічних систем. Головні 

аспекти взаємодії людини та навколишнього середовища. Ефективність функціонування 

природно-виробничої системи. Головні види забруднень. 

 

Тема 2. Концепція сталого розвитку 

Історичні етапи становлення та передумови виникнення концепції сталого 

розвитку. Поняття сталого розвитку та його критерії. Головні співвідношення сталого 

розвитку. Оцінки сталості. Стійкість територій. 

 

Тема 3. Оптимізаційні моделі еколого-економічних систем 
Модель оптимізації випуску продукції з заданими нормативами забруднень. 

Лінійний і нелінійний випадки задачі оптимізації випуску. Модель оптимізації доходу 

виробника з штрафними санкціями для усунення забруднення. Врахування оплати 

наднормативного навантаження на навколишнє середовище в оптимізаційних моделях.  

 

Тема 4. Балансові еколого-економічні моделі  



Балансова модель зі збільшенням витрат ресурсів. Балансова модель рівноважних 

цін. 

 

Тема 5. Статична міжгалузева модель Леонтьєва-Форда  

Поняття балансових еколого-економічних моделей. Приклади балансових еколого-

економічних моделей.Система позначень та формулювання статичної моделі Леонтьєва-

Форда. Умови існування невід’ємних розв’язків. Модель оптимізації доходу. Модель 

міжгалузевих залежностей цін. Модель з залученням витрат ресурсів. 

 

Тема 6. Глобальні системно-динамічні моделі 

Принципи побудови системно-динамічних моделей. Модель Форрестера: змінні, 

головні рівняння, залежності. Результати моделі Форрестера за різних сценаріїв. Модель 

«Світ -3 » та її результати. Інші модифікації моделі Форрестера. 

 

Тема 7. Модель Месаровича-Пестеля 

Структура моделі Месаровича-Пестеля. Підмоделі моделі. Головні результати 

моделі Месаровича-Пестеля. 

 

Тема 8. Загальні диференціальні моделі біології та екології. Моделювання 

динаміки популяцій 

Головні поняття загальних диференціальних моделей біології та екології. Динаміка 

популяцій жертви і хижака. Система позначень моделі. Рівняння динаміки та його 

розв’язування. Врахування міжвидової конкуренції в моделі. 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та приклади еколого-економічного 

моделювання 

Тема 1. Поняття, 

основні елементи та 

характеристики 

еколого-економічних 

систем 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 2. Концепція 

сталого розвитку 

11 2 2   7 12 1 1   10 

Тема 3. Оптимізаційні 

моделі еколого-

економічних систем 

11 2 2   7 10 1    9 

Тема 4. Балансові 

еколого-економічні 

моделі 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 5. Статична 

міжгалузева модель 

Леонтьєва-Форда 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 6. Глобальні 

системно-динамічні 

моделі 

11 2 2   7 11 1    10 

Тема 7. Модель 

Месаровича-Пестеля 

11 2 2   7 11 1 1   9 

Тема 8. Загальні 

диференціальні 

моделі біології та 

екології. 

Моделювання 

динаміки популяцій 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 16 16   58 90 8 6   76 

Усього годин  90 16 16   58 90 8 6   76 

 

5. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття, основні елементи та характеристики еколого-

економічних систем 

2 

2 Концепція сталого розвитку 2 

3 Оптимізаційні моделі еколого-економічних систем 2 

4 Балансові еколого-економічні моделі 2 

5 Статична міжгалузева модель Леонтьєва-Форда 2 

6 Глобальні системно-динамічні моделі 2 



7 Модель Месаровича-Пестеля 2 

8 Загальні диференціальні моделі біології та екології. Моделювання 

динаміки популяцій 

2 

 Усього годин 16 

 

8. Самостійна  робота 

Самостійна робота студента полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 

- підготовці до практичних  занять; 

Завдання та порядок виконання самостійної роботи містяться у «Методичних 

вказівках щодо організації та виконання самостійної роботи», які  є окремим виданням. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Поняття, основні елементи та характеристики еколого-

економічних систем 

11 

2 Концепція сталого розвитку 11 

3 Оптимізаційні моделі еколого-економічних систем 11 

4 Балансові еколого-економічні моделі 11 

5 Статична міжгалузева модель Леонтьєва-Форда 11 

6 Глобальні системно-динамічні моделі 11 

7 Модель Месаровича-Пестеля 11 

8 Загальні диференціальні моделі біології та екології. Моделювання 

динаміки популяцій 

11 

 Разом  88 

 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в освоєнні 

поставлених завдань навчальної дисципліни. 

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН 1. Формулювати, 

аналізувати та синтезувати 

рішення науково-

практичних проблем. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 7. Обирати ефективні 

методи управління 

економічною діяльністю, 

обґрунтовувати 

пропоновані рішення на 

основі релевантних даних 

та наукових і прикладних 

досліджень. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 



ПРН 8. Збирати, обробляти 

та аналізувати статистичні 

дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для 

вирішення комплексних 

економічних завдань. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 9. Приймати 

ефективні рішення за 

невизначених умов і вимог, 

що потребують 

застосування нових 

підходів, методів та 

інструментарію соціально-

економічних досліджень 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 16. Здійснювати 

передпроектний аналіз і 

моделювання економічних 

об’єктів різної складності 

на мікро-, мезо- та 

макрорівні з позиції 

сучасних економічних 

концепцій, забезпечувати 

інформаційно-аналітичну 

підтримку бізнес-процесів 

та інноваційної діяльності 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 17. Аналізувати 

соціально-економічні та 

еколого-економічні об’єкти 

і процеси на засадах 

класичних та сучасних 

методів моделювання, 

розробляти управлінські 

рішення з альтернативними 

варіантами за допомогою 

інформаційних технологій 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

написання рефератів та есе. 

Форми і методи поточного 

оцінювання, усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: 

залік. 

 

11. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни «Еколого-економічне 

моделювання» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. 

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою. 

1. При проведенні лекційних занять  

Лектор проводить облік присутності студентів на лекційних заняттях у типовому 

журналі. 

2. При проведенні практичних занять 

Викладач, який проводить практичні заняття, здійснює контроль шляхом обліку 

присутності студентів на практичних заняттях, оцінки результатів виконання робіт, оцінки 

рівня засвоєння студентами знань, самостійної роботи. В результаті роботи на практичних 

заняттях студенти можуть отримати 0-60 балів.  

3. Проміжний контроль роботи студента 



Колоквіум №1 – 0-40 балів. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за 

системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

Поточне тестування та самостійна робота Колоквіум 
Сума 

Змістовий модуль 1  

Т1-Т8  40 100 

60  

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- програми навчальної дисципліни; 

- робочої програми навчальної дисципліни; 

- конспекту лекцій; 

- планів практичних занять; 

- Методичних вказівок щодо організації та виконання самостійної роботи. 

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / зазаг. ред. 

П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Х.: ХНУМГ, 2014. – 280 

с. https://core.ac.uk/download/pdf/33756495.pdf 

2. Кліменко О. М. Інвайронментальна економіка:навчальний посібник для сту-

дентів напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" /О. М. Кліменко, М. А.Мащенко. 

–Х. : ХНЕУім. С. Кузнеця, 2015. –176с. 

http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10500/1/2015%20%D0%9A%D0%BB

https://core.ac.uk/download/pdf/33756495.pdf


%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%9C.%2

C%20%D0%9C%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%2

0%D0%90..pdf 

3. Лаврик В.І. Моделювання та прогнозування  стану довкілля. Підручник./ 

Лаврик В.І., Боголюбов В.М., Полетаєва Л.М., Юрасов С.М., Ільїна В.Г.   -  К.: Альма-

матер, 2010. 

4. Ляшенко І. М. Моделювання біологічних та екологічних процесів: навч. 

посібник [для студ. вищих навч. закл., що навч. за напрямами: математика, прикладна 

математика, біологія, екологія] / І. М. Ляшенко, А. П. Мукоєд.  К.: ВПЦ «Київський ун-

т», 2002.  340с.  (Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка).  

5. Ляшенко І.М. Основи математичного моделювання економічних, 

екологічних та соціальних процесів / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, А. М. Столяр. – 

Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006. – 304 с. 

6. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / 

[Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., 

Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 280 с. 

7. Притула М. М. Моделювання та прогнозування економіко-екологічних 

процесів / М. М. Притула. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 252 с. 

8. Рамазанов С.К. Модели эколого-экономического управления 

производственной системой в нестабильной внешней среде. Монография / С.К. Рамазанов. 

– Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2004. – 384с. 

9. Costanza, R., Cumberland, J. H., Daly, H., Goodland, R., Norgaard, R. B., 

Kubiszewski, I., & Franco, C. (2014). An introduction to ecological economics. CRC Press. 

http://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/EcoSystem/An-introduction-to-ecological-

economics.pdf 

10. Spash, C. L. (Ed.). (2017). Routledge handbook of ecological economics: Nature 

and society. Taylor & Francis. 

https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=VzQlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=e

cological+economics&ots=JQ0HgS2ox-

&sig=eA6e0jU4aekWDczWYNi0Iji_L2s&redir_esc=y#v=onepage&q=ecological%20economic

s&f=false 

 

Допоміжна: 

1. Борисова В. Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності: 

монографія / В. А. Борисова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Суми : Довкілля, 2010. - 211 с.  

2. Бридун Є. В. Моделювання страхового механізму компенсації еколого-

економічних збитків / Є. В. Бридун. – Х.: Вид-во «Форт», 2004. – 256 с. 

3. Бутенко, Є. В. Еколого-економічне забезпечення раціонального 

використання земельних ресурсів (регіональний рівень : монографія / Є. В. Бутенко, Н. М. 

Бавровська. - Київ : Гордон, 2015. - 214 с. :  

4. Григорків, М. В., & Григорків, В. С. (2017). Моделі еколого-економічної 

динаміки двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвом. Актуальні 

проблеми економіки, (6), 214-221. 

5. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навч. посібник. / Л.С. Гринів – Львів: 

„Магнолія 2006”, 2010. – 380 с. 

6. Згуровский М. З. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в 

контексті якості та безпеки життя людей (2005-2007/2008 роки) [Текст] / М. З. 

Згуровський, О. Д. Гвішіані ; Ін-т приклад. систем. аналізу (ІПСА) НАН України та МОН 

України, Геофіз. центр РАН, Рос. фонд фундамент. дослідж., Укр. від-ня Світового центру 

даних. - К. : НТУУ "КПІ" : Політехніка, 2008. - 330 с. 

7. Зомчак Л. Економіко-математичне моделювання процесів оподаткування у 

туристичній галузі / Л. Зомчак. //  Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 

http://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/EcoSystem/An-introduction-to-ecological-economics.pdf
http://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/EcoSystem/An-introduction-to-ecological-economics.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84$


2014. – Вип. 51. – С. 372-375. 

8. Зомчак Л. М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку 

аграрного сектору України : монографія / Л. М. Зомчак, М. В. Негрей. – Київ : Компринт, 

2018. – 256 с. 

9. Зомчак Л.М. Економіко-математична модель розміщення виробництва з 

урахуванням забруднення середовища / Л.М. Зомчак // Формування ринкової економіки в 

Україні: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Випуск 32. – С. 89-91. 

10. Кіотський  протокол [Електронний ресурс]: United Nations Framework 

Convention on Climate Change. – Режим доступу: www.unfccc.int/ files/na/application/ 

kp_bookl_ru.pdf   

11. Костецький М. Управління еколого-економічною безпекою: монографія / М. 

Р. Костецький. - Рівне : Вид-во ППДМ, 2010. - 115 с. : 

12. Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / 

І. М. Ляшенко. – К.: Вища школа, 1999. – 236 с. 

13. Некос В.Е. Загальна екологія та неоекологія:  Підручник для студентів      

екологічних     спеціальностей / Некос В.Е., Некос А.Н., Сафранов Т.А.  . – Х.: ХНУ ім.. 

В.Н. Каразіна, 2010. – 596 с.    

14. Полетаєва Л.М. Моделювання та прогнозування  стану довкілля. Конспект 
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15. Рогач С.М., ГуцулТ.А., Суліма Н.М.Економіка 
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Т.А.Гуцул, Н.М.Суліма.-К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2018.-253с. 

http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/5803/1/Rogach_Dov%D1%96dnik_prirodokorist

uvannja_2018.pdf 
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–Львів: «Новий Світ -2000», 2013. –350 с. 
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розвитку / М. І. Скрипниченко. – К.: Фенікс, 2004. – 256 с.  (НАН України. Інститут 

економічного прогнозування). 
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sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton

_rev.pdf 

21. Forrester J.W. Urban Dynamics / Forrester J.W.– Cambridge MA, Productivity 
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