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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

бакалавр 

Освітня програма Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Рік навчання, 

семестр 

3,6 

Кількість кредитів 5,5 
Лекції: 28 (8) 

Практичні 
заняття: 

28 (6) 

Самостійна 
робота: 

109 (151) 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна (заочна) 
Форма 
підсумкового 

контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

Якимчук Аліна Юріївна, 

доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри державного управління, 

документознавства й інформаційної діяльності 
Національного університету водного 
господарства й природокористування  

Вікіситет URL: https://cutt.ly/VfCswud 

ORCID 0000-0002-5038-5215 

Як комунікувати a.y.yakymchuk@nuwm.edu.ua 

Дійсні оголошення можна знайти на сторінці 

дисципліни у системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 

її цілі й мета  

Публічне управління екологічною політикою – 
дисципліна, що формує у бакалаврів знання щодо 
системного управління екологічною сферою, 
формування засад екологічної політики держави, 
функціонування економічного механізму 
природоохоронної діяльності, управління охороною 
навколишнього природного середовища та екологічною 
безпекою, ознайомлення зі методикою розрахунку 
основних економічних і фінансових показників 
відшкодування збитків за забруднення довкілля. 
Дозволяє оволодіти новими теоретичними знаннями з 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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питань реалізації екологічної політики держави, системи 
публічного адміністрування у сфері державної 
екологічної політики, необхідних для виконання функцій 
та повноважень керівника (фахівця) суб’єкта екологічного 
управління різних рівнів. Предметом цієї дисципліни є 

вивчення основних понять, категорій, систем, алгоритмів 
реалізації екологічної політики на державному рівні та 
системи публічного управління нею, ознайомлення 
студентів із процесом організації охорони навколишнього 
природного середовища на рівні держави, вивчення 
основник показників, що характеризують стан 
використання та відновлення природних ресурсів. 
Метою вивчення дисципліни «Публічне управління 

екологічною політикою» є ознайомлення із сучасною 
системою публічного управління у екологічній сфері й 
вивчення системи податкового регулювання екологічної 
діяльності на державному, обласному й локальному 
рівнях, а також набуття студентами практичних навичок у 
розв’язанні практичних задач у сфері використання 
природних ресурсів, економічного оцінювання природних 
послуг екосистем. 
Під час викладання дисципліни викладач застосовує такі 
методи викладання й технології: лекції, тренiнги, 
презентації, есе, кейси, рольові ігри, обговорення, 
ситуаційні дослідження й інші. Посилання на опис 
дисципліни у репозиторії НУВГП: Публічне управління 

екологічною політикою (укр.) Public Аdministration of Тhe 
Ecological Politics (en.) - Digital Repository of National 

University of Water Management and Nature Resources Use 

(nuwm.edu.ua). 

Посилання на 

розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 

навчальній 
платформі 

Moodle 

Курс: Публічне управління екологічною політикою (nuwm.edu.ua)  

Компетентності 3К 03. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних  груп  різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 
ФК03. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-

правових та морально-етичних норм поведінки. 
ФК09. Здатність впроваджувати інноваційні технології. 

ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності  в  
сфері публічного управління та адміністрування.  
ФК14. Здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми 

управлінської діяльності, використовувати та впроваджувати нові 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19678/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19678/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19678/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19678/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19678/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113


4 

 

підходи до публічного управління з метою підвищення його 
ефективності в різних сферах, секторах. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН05. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 
публічного управління та адміністрування. 

ПРН06. Знати та застосовувати основні нормативно-правові 
акти та положення законодавства у сфері публічного управління 
та адміністрування. 

ПРН07. Вміти організовувати та брати участь у 
волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, 

спрямованих на формування здорового способу життя / активної 
громадянської позиції. 
ПРН08. Розуміти та використовувати технології вироблення, 

прийняття та реалізації управлінських рішень,використовуючи 
форми і методи добору й аналізу відповідної інформації щодо 

розв’язання ситуаційних проблем, які виникають в публічній 
сфері. 

ПРН19. Знати особливості реалізації управлінських функцій, 
використовувати системні знання про механізми, методи й 
інструменти  публічного управління в різних сферах. 

Перелік «м’яких» 
соціальних 

навичок (soft 
skills) 

Комунікативні здібності, уміння працювати в 
команді, аналітичне й критичне мислення й 

інші. 

Структура 

навчальної 
дисципліни 

Наведено нижче в таблиці 

Структура оцінки 
й методи 
оцінювання  

Аби досягнути цілі й завдання курсу студентам потрібно вчасно 
виконати усі поставлені завдання із обґрунтування заходів щодо 
підвищення ефективності публічного управління екологічною 

політикою, удосконалення фактичної системи публічного 
адміністрування екологічною сферою в Україні, вчасно здати 

модульні контролі знань та розв’язки практичних задач. 
За якісне й вчасне виконання завдань, студент отримує такі бали: 

10 балів за уміння вирішувати питання щодо удосконалення 
фактичної системи публічного управління у екологічній сфері зі 
специфікою діяльності для органів державної виконавчої влади, ОТГ; 

10 балів за вміння розробляти напрями удосконалення екологічної 
політики в Україні й удосконалення організаційно-економічного 

механізму природоохоронної діяльності, розв’язувати задачі з 
розрахунку розміру відшкодування збитків за забруднення 
атмосферного повітря; 

10 балів за знання методології дисципліни (принципів ведення 
екологічної політики, нарахування податків за користування 

природними ресурсами); 
10 балів за вміння аналізувати основні показники та критерії щодо 

оцінки ефективності публічного управління у екологічній сфері; 
10 балів за підготовку презентації відповідно до робочої програми 
курсу; 

10 балів за підготовку реферату за тематикою курсу щодо досвіду 
публічного адміністрування у сфері реалізації екологічної політики. 

20 балів – за модуль 1; 
20 балів – за модуль 2; 

Екзамен – 40 балів (разом 100 балів). 
Модульний контроль буде відбуватися у формі тестування. У тесті 
30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань 0,5 балів (13 

балів), рівень 2 – 2 запитання по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання 3 бали (3 бали). У підсумку  – 20 балів.  

Також студенти мають нагоду отримати додаткові бали за 
виконання додаткового реферату чи есе дослідницького характеру 
за тематикою курсу «Публічне управління екологічною політикою». 
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Студенти обирають самостійно ему реферату із загального списку 
за погодженням зі лектором. 

Нормативні документи, які встановлюють порядок проведення 
поточного й підсумкового контролів знань студентів, а також 

можливість подання ними апеляції є за цим лінком: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце навчальної 
дисципліни у 

освітній 
траєкторії 
студента 

Вивченню даної дисципліни передує вивчення таких 
дисциплін як «Основи екології», «Менеджмент», 
«Публічне управління фінансовою політикою», «Публічна 
статистика»; Для вивчення даного курсу студентам 
необхідні знання з таких дисциплін: «Основи екології», 
«Публічне управління економічною політикою». 

Поєднання 

навчання й 
наукових  
досліджень 

Студенти мають широкі можливості додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру чи долучитися до публікації 
наукових статей за тематикою курсу. 
В освітньому процесі застосовано наукові досягнення 
викладача курсу, зокрема такі, як навчальний посібник 
«Економіка природокористування», монографії 
«Екологічні інновації: основа економічної безпеки», 
статті у наукометричних базах Scopus i Web of Sciense, 
навчальний посібник «Публічне адміністрування», 
закордонний досвід викладання, закордонні стажування у 
ЗВО Республіка Польща і т.д. Під час викладання даної 
дисципліни лектором застосовано отримані результати 
науково-дослідної тематики Міністерства освіти і науки 
України (проект «Інформаційне забезпечення управління 
еколого-економічною безпекою держави в умовах 
військово-політичної нестабільності»), що здійснювався 
під її керівництвом у 2017-2020 роках. 

Інформаційні 
ресурси 
задля вивчення 

дисципліни 

Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. С. 
141.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text. 

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). 
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. Х. : ХНАУ, 2018. 278 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. 
Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 274 с. 
Основи публічного адміністрування: навчально-методичний 
посібник. уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-
i-municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-
administruvannja. 
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. 
Yakymchuk A.Y., Semenova Y.M. Water Resources Quality 
Considering in the Rating as a Component of Economic Stimulating 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-administruvannja/
https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-administruvannja/
https://cryspo.ru/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie/nagaiev-v-m-publichne-administruvannja/
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Ecologic Policy of Industrial enterprises. Науковий вісник Полісся. – 
2017. – № 4 (12). – С. 74-79. Web of Science. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний посібник. 
А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк: Юго-Восток, 2014.  
224 с. 
Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-VIII Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст. 43. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. 

Державне управління: підручник. Мельник А. Ф., Оболенський 
О. Ю., Васіна А. Ю.; за ред. А. Ф. Мельник. К.: Знання, 2009.  582 
с. https://www.pravo.vuzlib.su/book_z811_page_1.html. 
Yakymchuk A.,Valyukh A. et al. (2020). Public Administration and 
Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison 
with Poland. In: Kantola J., Nazir S., Salminen V. (eds) Advances in 
Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2020. 
Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. Springer, 
Cham. Scopus. Online 978-3-030-50791-6.  
Військово-політична стабільність держави в аспекті 
інтелектуалізації економіки. Монографія. Під редакцією д.е.н., 
проф. А.Ю. Якимчук. – Рівне: НУВГП, 2019. – 210 с.  
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна енергетика 
в Україні: проблеми управління: колект. моногр. Розділ 2.2. 
«Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку 
«зеленої» енергетики як основи розвитку еколого-економічної 
безпеки України»; за заг. ред. д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: 
СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-127. 
Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 420 с. 
Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. – 477 
с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. ISBN 978-966-327-280-1. 

ПРАВИЛА Й ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Перездача й 
дедлайни   

Перездачу модульних контролів студент має можливість 
здійснити за таким документом: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Студент здійснює ліквідацію академічної заборгованості 
відповідно до «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Даний документ реалізує право студента на повторне 
вивчення дисципліни або повторне навчання за курсом. 
Кінцеві терміни перездачі оприлюднюють на сторінці 
MOODLE: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

Дотримання 
правил 

академічної 
доброчесності 

Студента позбавляється подальшого права здавати 
матеріал за виявлене списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового контролю, і в 
такому випадку, виникає академічна заборгованість. 
Списування під час виконання окремих завдань є 
порушенням академічної доброчесності, за це студенту 
знижують оцінку. 
Документи стосовно академічної доброчесності (кодекс 
честі студентів, про плагіат, порядок здачі курсових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://www.pravo.vuzlib.su/book_z811_page_1.html
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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робіт, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) є на сторінці НУВГП «Якість освіти»: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

занять 

Студент не має права пропускати заняття без 
поважних на те причин. Якщо є довідка про хворобу, тоді 
студент не відпрацьовує пропущене заняття.  
Бакалавр має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення, що розміщено за 
цим посиланням: http://e p3.nuwm.edu.ua/6226/. 
Студентам дозволено на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі MOODLE за цією адресою: Курс: Публічне 

управління екологічною політикою (nuwm.edu.ua).    
Неформальна  
й інформальна 

освіта 

Студент має право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній й інформальній освіті 
згідно такого положення як: http://nuwm.edu.ua/ 
sp/neformalna-osvita. 
Також студент має можливість самостійно на 
платформах edEra, edEx, Prometheus, Coursera, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів свого навчання. При цьому 
важливо, аби знання й навички, сформовані під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частини, були 
пов’язані з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни (освітньої програми) й були підтверджені у 
підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Порядок 

отримання 
зворотньої 
інформації про 

дисципліну* 

Посеместрово студенти проходять онлайн опитування 
стосовно якості викладання й навчання викладачем 
даного курсу і оцінювання якості освітнього процесу. 
Викладач має нагоду покращити якість навчання згідно 
результатів анкетування студентів. 
Результати опитування студентам і викладачам 
надсилають обов’язково. 
Зміст анкет, порядок опитування й результати 
опитування минулих років та семестрів можна знайти на 
сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja; 
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja; 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja. 

Оновлення* 

змісту курсу  
та силабуса 

Відповідно до змін у законодавстві України, викладач 
щорічно оновлює зміст свого курсу. При цьому викладач 
враховує наукові досягнення у галузі публічного 
управління екологічною політикою. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу згідно 
певних змін у галузі публічного управління й 
адміністрування екологічною політикою, діяльності 
органів державної виконавчої влади й управління ними. За 
таку ініціативу студенти мають можливість отримати 
додаткові бали й покращити свою підсумкову оцінку. 

Навчання осіб 
із особливими 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
особливими освітніми потребами.  

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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потребами  
та осіб із 

обмеженими 
можливостями 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
особливими потребами є доступними за цим посиланням:  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  

Практики,  

фахівці, 
представники 
бізнесу, яких 

залучають до 
викладання 

До викладання курсу долучені фахівці з питань публічного 
управління екологічною політикою, органів державної 
виконавчої влади, національної безпеки, екологічної 
безпеки. 
Викладач дисципліни використовує свій науковий 
здобуток під час викладання дисципліни, зокрема 
посібники, монографії, наукові фахові публікації, а також 
статті у наукометричних базах Scopus i Web of Science, 
має практичний досвід викладання у ЗВО Польщі (Вища 
школа підприємництва у Варшаві, Республіка Польща), 
навчання державних службовців у ННІ післядипломної 
освіти НУВГП, міграційної служби, державних 
підприємств, установ й організацій, службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування з питань 
управління екологічним розвитком, запобігання корупції, 
які займають посади категорії «Б» за загальними 
професійними й короткостроковими програмами. 

Інтернаціо-
налізація 

Іноземні сайти: 
Political Ecology 
Political Ecology - an overview | ScienceDirect Topics; 

Entitle blog is a collaborative writing effort that looks at the world 
through the lens of political ecology: Political Ecology EU. 
Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki. 
Пошук статті у наукометричній базі Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram. 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql. 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів й хмарних 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv. 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Поточне тестування й самостійна робота 

Підсумковий 

тест 
(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т8 Т9 Т10 Т11 МК 1 МК 2 

4 5 5 5 4 4 5 4 
20 20 

Т5 Т6 Т7 Т12 Т13 Т14 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/political-ecology
https://www.politicalecology.eu/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://nuwm.edu.ua/MySql/
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv


9 

 

4 4 4 4 4 4 
 

ЛЕКЦІЙНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Предмет, методологічна основа публічного управління екологічною 
політикою 

Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН06 

 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна 

енергетика в Україні: проблеми управління: колект. моногр. 
Розділ 2.2. «Удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку «зеленої» енергетики як основи 
розвитку еколого-економічної безпеки України»; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-

127. 
.Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 с. 

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

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. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття екологічної політики. Основні положення Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища». Основні підходи до розуміння публічного 
управління в екологічній сфері та його еволюція. Співвідношення управління та 

адміністрування, екологічної політики. Методологічна основа публічного управління 
в екологічній сфері. Публічне управління екологічною політикою як напрям наукових 

досліджень, сукупність знань й навчальна дисципліна. Органи публічного управління 
у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Тема 2. Екологічна політика України: поняття та структура  
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН06, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
(1) 
практ. – 2 
(1) 

Література: 
Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна 

енергетика в Україні: проблеми управління: колект. моногр. 
Розділ 2.2. «Удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку «зеленої» енергетики як основи 
розвитку еколого-економічної безпеки України»; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Сотник І.М. Суми: СумДУ, 2019. 277 с. С. 115-

127. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 

с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Зміст екологічної політики України. Структура екологічної політики. Функціонування  
природоохоронних інститутів. Ланки екологічної системи, їх характеристика. 

Закордонний досвід функціонування екологічної системи. Характеристика стану 
сучасної екологічної політики в Україні. Основні проблеми державного регулювання 

екологічної політики. Закордонний досвід успішної екологічної політики.  

Тема 3. Економічні основи використання природних ресурсів 
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН07, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
(1) 
практ. – 2 
(1) 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного 
розвитку України. Частина 1: монографія / Л. М. Мельник, 
Л. О. Богінська, С. В. Дитчук та ін. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2020. 248 с. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
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природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 
420 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. 

– 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Опис теми Сутність та значення екополітики України. Оцінка ефективності екологічної політики. 
Стратегія і тактика. Основні завдання й напрями екологічної політики України. 

Промислова ресурсна політика держави. Ліцензування природокористування. 
Застосування гранично-допустимих концентрацій та гранично-допустимих викидів, 

методологія їх оцінювання. Закордонний досвід реалізації екополітики. 

Тема 4. Управління інноваційною діяльністю та екологічним розвитком 
підприємств 

Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН07, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 (1) 
практ. – 2 (1) 

Література:  
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
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. 

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

НУВГП, 2010. 274 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття та види екологічних інновацій. Класифікація видів інноваційної діяльності. 
Сутність та поняття управління інноваційною діяльністю. Організаційно-економічний 

механізм управління екологічними інноваціями підприємств. Види 
природоохоронних видатків та їх класифікація. Поточні видатки та видатки розвитку 
у сфері інноваційної діяльності. Фактори, що впливають на формування екологічних 

інновацій підприємств України в сучасних умовах. Особливості формування 
екоінновацій в сучасних умовах. Екологічні товари та їх характеристика.  

Тема 5. Економічний механізм охорони навколишнього природного 

середовища 
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН06, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
(1) 
практ. – 2 
(1) 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 

2018. – 278 с. 
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. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. – 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття організаційно-економічного механізму природоохоронної діяльності. 
Сутність, функції й роль економічного механізму ОНПС. Державна регіональна 
екологічна політика та її фінансування. Міжбюджетні відносини у сфері 

природокористування. Інструменти економічного механізму. Характеристика методів 
ОНПС. Ліцензування природокористування, його поняття та основні засади.  

Тема 6.  Податки та податкова система у структурі екологічної політики  
Результати 
навчання 

 
ПРН05, 
ПРН06, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 

с. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 

2018. – 278 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
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Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. – 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Опис теми Види податків у сфері природокористування. Сутність і види податків у структурі 

екологічної системи. Основи побудови податкової системи та організація 
оподаткування. Плата за землю. Плата за використання водних ресурсів. Плата за 
розміщення відходів. Механізм непрямого оподаткування в Україні. Пряме 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності у екологічній сфері.  

Тема 7. Закордонний досвід та проектна діяльність у системі публічного 
управління екологічною політикою  

Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 

2000. № 48. – С.400. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 

2018. – 278 с. 
Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: 

основа економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 
2017. 230 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 

2014. – 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Екологічні гранти як інструмент екополітики. Особливості формування екологічних 
проектів. Форми й методи екологічної проектної діяльності. Фінансування 

природоохоронних проектів. Інструменти державного регулювання ефективного 
використання фінансових ресурсів. Порядок ведення екологічного інвестування. 

Поняття просторового планування. Порядок подання природоохоронних проектів. 
Закордонний досвід реалізації проєктів Європейського Союзу у сфері захисту 

довкілля. 

Тема 8. Публічне управління у сфері використання земельних ресурсів 
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН06, 
ПРН07, 
ПРН08 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: 
НУВГП, 2010. 274 с. 

Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : 

МАУП. 2018. 420 с. 
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). 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Види землекористування та їх вплив на довкілля. Поняття землекористування. 
Закордонний досвід охорони земельних ресурсів. Система управління земельними 
ресурсами на місцевому рівні. Повноваження та функції Держкомзему України. 

Повноваження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Податок на землю та його трансформація. Відтворення земельних ресурсів. 

Бюджетні інвестиції у раціоналізацію сфери землекористування. Система 
управління земельними ресурсами на загальнодержавному рівні. Система 

управління земельними ресурсами на обласному рівні. 

Тема 9. Публічне управління у сфері використання водних ресурсів  
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку 
природного капіталу України: монографія. К. : МАУП. 2018. 

420 с. 
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). 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття водокористування. Функції Держводгоспу України. Поняття водних ресурсів. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4113
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Управління водогосподарським комплексом. Механізми взаємодії суспільства та 
економіки в галузі водокористування. Закордонний досвід охорони водних ресурсів. 
Очищення природних вод. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток та цілі 

сталого розвитку. Діагностика показників водокористування в Україні. Розвиток 
житлово-комунального господарства. 

Тема 10. Публічне управління у сфері використання лісових ресурсів та 

збереження біорізноманіття 
Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН07, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 

біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. 
– 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Державне управління : підручник / Мельник А. Ф., 
Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю.; за ред. А. Ф, Мельник. – 

К.: Знання, 2009. – 582 с. 
Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного 
розвитку України. Частина 1: монографія / Л. М. Мельник, 
Л. О. Богінська, С. В. Дитчук та ін. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2020. 248 с. 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Лісові ресурси та їх характеристика. Поняття, призначення та функції природно-

заповідного фонду. Кліматичні зміни та їх характеристика. Кіотський протокол. 
Міжнародні організації із захисту природи та їх діяльність. Поняття та види, функції 

біорізноманіття. Види установ природно-заповідного фонду. Призначення 
заповідників (природних та біосферних) та їх роль у сучасній екологічній політиці. 
Зонування територій природно-заповідного фонду. Призначення національних 

природних парків та їх роль у туристичній сфері та у збереженні природи. 
Регіональні природні парки та їх місце у розвитку місцевих територій. Світовий 

фінансовий ринок торгівлі квотами на викиди. 

Тема 11. Публічне управління у сфері видобутку й використання паливно-
енергетичних ресурсів 

Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН19 

 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 2018. 

– 278 с. 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Органи державного управління ПЕК та їх характеристика. Стан паливно-

енергетичного комплексу. Процес управління ПЕК. Основні гравці на ринку паливно-
енергетичних ресурсів. Сучасні проблеми функціонування ПЕК. Закономірність  

розвитку ПЕК в Україні та за кордоном. Відповідальність у сфері ПЕК. Газовидобуток 
в Україні. Контроль за використанням паливно-енергетичних ресурсів. 

Тема 12. Міжнародна співпраця у сфері реалізації екологічної політики  
Результати 
навчання 

 
ПРН04, 
ПРН05, 
ПРН06 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2 

Література: 
Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка 

природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 
2010. 274 с. 

Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування: навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. Донецьк : Юго-

Восток, 2014. – 224 с. 
Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 2018. 

– 278 с. 
Основи публічного адміністрування: навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 79 с. 

Якимчук А.Ю. Державна політика сталого збереження 
біорізноманіття України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2014. 

– 477 с. / Rivne: NUWEE, 2014. – 477 p. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Принципи міжнародної співпраці в публічному управлінні екологічною сферою. 

Реалізація екологічних міжнародних проєктів. Міжнародні екологічні угоди та плани. 
Публічна служба і її значення в системі екологічної політики. Напрями міжнародної 
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співпраці у екологічній сфері. Розвиток транскордонного співробітництва та 
кооперації у сфері охорони природи. Міжнародні інституції. Позитивні впливи та 
перспективи формування демократичного суспільства з екологічно зрілим 

мисленням і вихованням. 

Тема 13. Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною 
безпекою держави  

Результати 
навчання 

 
ПРН06, 
ПРН07, 
ПРН08, 
ПРН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

Література: 
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. 

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

Якимчук А.Ю., Навроцький Р.Л. Екологічні інновації: основа 
економічної безпеки. Монографія. Рівне: НУВГП, 2017. 230 

с. 
Основи публічного адміністрування : навчально-

методичний посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна та ін. - Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - 79 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Поняття інформаційного забезпечення екологічного управління. Поняття екологічної 

безпеки. Нормативно-правова база екологічної безпеки, її взаємозв’язок із 
екологічною та соціальною безпекою. Місце екологічної безпеки у структурі 

національної безпеки. Перспективи посилення екологічної безпеки держави. 
Сучасний стан екологічної безпеки України. 

Тема 14. Відповідальність у сфері публічного управління екологічною 
політикою 

Результати 
навчання 

 
ПРН07, 
ПРН08 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 1 

Література: 
Розпутенко І. В. Публічні фінанси: Навчальний посібник. 

Національна академія державного управління при 
Президентові України. Київ: 2008. 48 с. 

Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник. Київ, 
2003. 365 с 

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

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

2010. 274 с. 
Якимчук А. Ю. Публічне адміністрування : навчальний 
посібник / А. Ю. Якимчук, О. М. Корецький. – Донецьк : 

Юго-Восток, 2014. – 224 с. 

Курс: Публічне 
управління екологічною 

політикою 
(nuwm.edu.ua) 

Опис теми Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не знаходяться на 
державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування за правопорушення 
у сфері публічного управління екологічною політикою. Поняття корупції та 

корупційних дій. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності. 
Відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування, державних 

і комунальних підприємств, установ і організацій у сфері дотримання екологічного 
законодавства, посадових осіб за правопорушення у екологічній сфері. 
Правопорушення й відповідальність при здійсненні міжнародної публічної 

екологічної діяльності. 

 

 

Лектор: д.е.н., професор       А. Ю. Якимчук 
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