
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ВВ 4.1; 

2. Назва: Державне регулювання екологічної безпеки; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук А.Ю., д.е.н., професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

− знати основні засади національної безпеки в межах своєї професійної компетенції; принципи 

організації державного регулювання у сфері екологічної безпеки, знати складові організаційно-

економічного механізму охорони навколишнього природного середовища й екологічної безпеки; знати 

стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування в 

безпековій сфері; знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у безпековій 

сфері; знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні знання про 

механізми, методи й інструменти державного регулювання екологічної безпеки. 

− уміти використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, 

проектами, змінами, якістю; використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати, в 

тому числі й в складі робочої групи, наукові дослідження в сфері публічного управління та 

адміністрування; застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний 

досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур; 

розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та 

зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій у сфері екологічної 

безпеки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародна публічна 

діяльність», «Методологія наукових досліджень», «Соціальна відповідальність», «Публічна служба», 

«Менеджмент в публічних організаціях». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет, методологічна основа державного регулювання екологічною безпекою. 

Тема 2. Екологічна безпека України: поняття та структура. 

Тема 3. Екологічна безпека підприємства. Управління інноваційною діяльністю та екологічним 

розвитком підприємств. 

Тема 4. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища та екологічної 

безпеки.  

Тема 5. Закордонний досвід та проектна діяльність у системі державного регулювання екологічною 

безпекою. 

Тема 6. Міжнародна співпраця у сфері реалізації екологічної безпеки. 

Тема 7. Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави. 

Тема 8. Відповідальність у сфері порушення екологічної безпеки. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1991, № 41, ст.546. Про охорону навколишнього п... | від 25.06.1991 № 1264-XII 

(rada.gov.ua). 

2. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х.: ХНАУ, 2018. 278 с. 

3. Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа економічної безпеки. Монографія. 

Рівне: НУВГП, 2017. 230 с. 

4. Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2010. 274 с. 

5. Основи публічного адміністрування: навчально-методичний посібник. уклад.: Н. П. Матюхіна та 

ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. URL: https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-i-

municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-administruvannja. 

6. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. – 

253 с. (з грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лист № 1/11-3991 від 21.03.2014.  

7. Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія інформаційного забезпечення управління 

еколого-економічною безпекою України в умовах військово-політичної нестабільності. Монографія. 

Рівне: НУВГП, 2020. 156 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
8 год. лекцій, 6 год. практичних занять, 151 год. самостійної роботи. Разом – 165 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів, розрахунок бюджетних і фінансових 

показників. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2-го семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модулі. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри 

д.держ.упр., професор                                                                  Л.Х. Тихончук 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: VV 4.1; 

2. Title: State Regulation of Ecological Safety; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: II (master’s); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 5,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk  A.Y., Doctor of 

Economic Sciences, Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must: 

� know the basic principles of national security within their professional competence; principles of 

organization of state regulation in the field of ecological safety, to know the components of the organizational 

and economic mechanism of environmental protection and ecological safety; know the standards, principles 

and norms of activity in the field of public administration and administration in the security sphere; know the 

basic regulations and provisions of legislation in the field of security; know the features of the implementation 

of management functions, use systematic knowledge of the mechanisms, methods and tools of state regulation of 

environmental safety.  

� be able to use management methodology and tools: innovations, risks, projects, changes, quality; use modern 

methods of scientific knowledge and carry out, including as part of the working group, research in the field of 

public administration and administration; apply modern models of management and administration, as well as 

international experience in the design and reorganization of management and organizational structures; 

develop and implement measures for adaptation and implementation of best domestic and foreign practices of 

public administration bodies and organizations in the field of environmental safety.  

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International Public Activity", "Research 

Methodology", "Social Responsibility", "Public Service", "Management in Public Organizations". 
12. Course contents:  
Topic 1. Subject, methodological basis of state regulation of environmental safety.  

Topic 2. Ecological security of Ukraine: concept and structure.  

Topic 3. Environmental safety of the enterprise. Management of innovation and environmental development of 

enterprises.  

Topic 4. Economic mechanism of environmental protection and environmental safety.  

Topic 5. Foreign experience and project activities in the system of state regulation of environmental safety. 

Topic 6. International cooperation in the field of environmental safety.  

Topic 7. Information support of environmental and economic security of the state.  

Topic 8. Liability in the field of environmental safety violations.  

13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1991, № 41, ст.546. Про охорону навколишнього п... | від 25.06.1991 № 1264-XII 

(rada.gov.ua). 

2. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х.: ХНАУ, 2018. 278 с. 

3. Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа економічної безпеки. Монографія. 

Рівне: НУВГП, 2017. 230 с. 

4. Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2010. 274 с. 

5. Основи публічного адміністрування: навчально-методичний посібник. уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. 

Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. URL: https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-i-

municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-administruvannja. 

6. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. Рівне, НУВГП, 2014. 253 с. 

(з грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 

1/11-3991 від 21.03.2014.  

7. Якимчук А.Ю., Валюх А.М., Пахаренко О.В. Стратегія інформаційного забезпечення управління 

еколого-економічною безпекою України в умовах військово-політичної нестабільності. Монографія. 

Рівне: НУВГП, 2020. 156 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
8 hours lectures, 6 hours practical classes, 151 hours independent work. Together – 165 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problems on lecture, individual tasks, implementation of business 

games, case studies, use of multimedia, calculation of budget and financial indicators. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test in the end of the 2nd semester. 

Current control (60 points): testing, poll, modules. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Public Administration L. H. Tykhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


