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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти магістр 
Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» 
Спеціальність 292 " Міжнародні економічні відносини " 
Рік навчання, семестр 2,1 
Кількість кредитів 4,5 
Лекції: 24 год 
Практичні заняття: 22 год 
Самостійна робота: 89 год 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Ковшун Наталія Едуардівна, 
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри економіки підприємства та 
міжнародного бізнесу Національного університету водного 
господарства та природокористування  

Вікіситет 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%
D1%88%D1%83%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D
1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

ORCID 0000-0003-0573-2932 

Як комунікувати 

n.e.kovshun@nuwm.edu.ua 
 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Даний курс орієнтований на формування у студентів 
сучасного наукового світогляду і системи глибоких 
спеціальних знань щодо міжнародної співпраці у реалізації 
природоохоронних програм та проектів. 
Метою вивчення дисципліни є засвоєння досвіду світової 
практики підготовки природоохоронних рішень, 
формування системного бачення сутності, методології та 
аспектів реалізації екологічних програм та проектів. 
Цілі вивчення дисципліни: надання  нових  сучасних  
фундаментальних  знань  із  основних  аспектів  управління  
екологічними  проектами  та програмами та формування   
практичних  навичок  з  адаптації  і  впровадження  
екологічних рішень у практичну діяльність. 
Використовуються такі методи викладання та  технології:  

mailto:n.e.kovshun@nuwm.edu.ua
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методи – демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 
технології викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз 
конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші.. 
  
Посилання на опис дисципліни у репозиторії НУВГП:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/11962/  

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=5184 

Компетентності 

 ІК. Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і 
проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних 
економічних відносин та/або під час навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 
ЗК  3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
СК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 
економічних відносин і аналізі їхнього впливу на 
економічний розвиток країн. 
СК 10. Здатність усвідомлювати значення 
природоохоронних проєктів та програм в забезпеченні 
розвитку міжнародного бізнесу, на принципах екологічної 
відповідальності. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН 8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі 
вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз 
глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення 
проблем за результатами дослідження.  
ПРН 12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні 
регіональні економічні пріоритети з урахуванням 
національних економічних інтересів і безпекової 
компоненти міжнародних економічних відносин у 
контексті глобальних проблем людства й асиметричності 
розподілу світових ресурсів.  
ПРН 15. Розуміти специфіку міжнародних 
природоохоронних проєктів, та мати навички підготовки 
проєктних заявок та особливостей їх імплементації в сфері 
екологічної безпеки на міжнародному рівні. 
ПРН 16. Розуміти принципи сталого розвитку й вміння 
адаптувати їх до стратегій держав у формуванні засад 
внутрішньої та зовнішньої політики з урахуванням ризиків 
і загроз кліматичних змін, водного стресу, ресурсних 
конфліктів. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Аналітичне та критичне мислення, уміння працювати в 
команді, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до комплексного вирішення проблеми, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/16446.
http://ep3.nuwm.edu.ua/16446.
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комунікативні здібності. 
Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Бали нараховуються за виконання практичних завдань, 
складання модульних (підсумкового) контролів, самостійної 
роботи, 
Кількість балів за виконання практичного завдання – 2 
бали. Критерії оцінювання встановлюються окремо до 
кожного навчального завдання.  
Модульні контролі  за кожним змістовим модулем 
проводяться у тестовій формі на платформі 
https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка 
навчального процесу. 
Результати складання модульних контролів можуть 
зараховуватись як підсумковий контроль.  
Якщо здобувач із можливих 60 балів поточної складової 
оцінювання та 40 балів модульної або підсумкової складової 
оцінювання впродовж семестру набрав певну кількість балів 
(не менше 60) і такий результат його задовольняє, то 
набрана сума балів і є підсумковим результатом успішного 
вивчення дисципліни. Якщо здобувача не задовольняє 
набрана кількість балів, то він може скласти підсумковий 
контроль під час екзаменаційної сесії (у межах 40 балів), при 
цьому бали модульних контролів скасовуються. Здобувач 
вищої освіти має право взагалі не складати модульні 
контролі впродовж семестру, а складати лише підсумковий 
контроль. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за самостійно 
виконане наукове дослідження з проблематики дисципліни, 
здобуті сертифікати в межах неформальної та інформальної 
освіти,  пропозиції з удосконалення змісту, наповнення та 
методики викладання навчальної дисципліни. 
Посилання на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Вивченню даної дисципліни передує вивчення таких 
дисциплін як «Аналіз та прогнозування в міжнародних 
економічних відносинах», «Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю»,  «Соціально-економічні процеси 
в епоху глобальних змін».  

Поєднання навчання 
та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 
викладача курсу, зокрема такі, як статті, в т.ч. у виданнях, що 
включені до наукометричних баз Scopus i Web of Sciense. 

Інформаційні 1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – 

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
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ресурси Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/  
2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/  
3. Державний комітет статистики України  / [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 
6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/  
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 
7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні 
ресурси у цифровому репозиторії). 
Рекомендована література наведена нижче 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ . 
Студенти зобов’язані дотримуватися дедлайнів, 
встановлених для виконання усіх видів навчальних завдань, 
розміщених на сторінці курсу на платформі MOODLE. 

Правила академічної 
доброчесності 

Перед початком курсу кожен студент має ознайомитися з 
«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної 
дисципліни на платформі MOODLE та прийняти його умови.  
За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

Відвідування занять стимулюється можливістю отримання 
відповідних балів за вивчення дисципліни.  
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Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення http://e 
p3.nuwm.edu.ua/6226/. 
Студент може самостійно вивчити матеріал на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course /view. 
php?id=5184. 
Здобувачі на заняттях можуть використовувати мережу 
Інтернет для виконання навчальних завдань. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на зарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/ sp/neformalna-osvita. 
Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів навчання. При 
цьому знання та навички, сформовані під час проходження 
певного курсу чи його частин, мають мати зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної дисципліни 
та входити у підсумкове оцінювання. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Періодично студенти залучаються  до опитування стосовно 
якості викладання та навчання та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та 
іншими дисциплінами. 
Результати опитування надсилаються студентам. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати опитування 
минулих років та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень, побажання стейкхолдерів. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з особливими 
потребами доступно за 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.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, залучені 
до викладання 

До викладання курсу долучені практики та представники 
бізнесу, що є фахівцями з питань організації торгівлі. 
    

Інтернаціоналізація 
Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

https://exam.nuwm.edu.ua/course%20/view
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
Студенти можуть бути залучені (за їх згодою) до участі у 
підготовці грантових заявок на участь у міжнародних 
конкурсах  

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 24год Практичних  22  год Самостійна робота 89 год 
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 8. Розробляти та досліджувати 
адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз 
глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за 
результатами дослідження. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

В результаті вивчення курсу студент має знати: 
основні концепції, поняття, методи і підходи, які 
використовуються в світовій практиці для аналізу 
загроз глобального розвитку; прийоми розробки 
та обґрунтування управлінських рішень з погляду 
вирівнювання дисбалансів. 

Методи та технології 
навчання 

Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
кейси 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 11. Розуміти сутність соціального 
виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи 
соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних 
відносин. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

В результаті вивчення курсу студент  має знати: 
оцінювати ефективність та ризикованість 
здійснення проектів; принципи соціальної 
відповідальності; прийоми їх імплементації в 
діяльність суб’єктів міжнародних економічних 
відносин. 

Методи та технології 
навчання 

Міні-лекції, презентації, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 15. Розуміти специфіку міжнародних 
природоохоронних проєктів, та мати навички підготовки проєктних заявок 
та особливостей їх імплементації в сфері екологічної безпеки на 



8 

 

міжнародному рівні. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

В результаті вивчення курсу студент має вміти: 
оцінювати ефективність та ризикованість 
здійснення проектів; виявляти найважливіші 
проблеми, пов'язані з аналізом, підготовкою і 
реалізацією проектів; формувати структуру 
фінансування; розробляти комплекс заходів щодо 
успішної реалізації проектів та програм. 

Методи та технології 
навчання 

Міні-лекції, презентації, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 16. Розуміти принципи сталого розвитку 
й вміння адаптувати їх до стратегій держав у формуванні засад внутрішньої 
та зовнішньої політики з урахуванням ризиків і загроз кліматичних змін, 
водного стресу, ресурсних конфліктів. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 

В результаті вивчення курсу студент має знати: 
поняття сталого розвитку; принципи сталого 
розвитку; глобальні цілі; методи зниження 
ризиків проекту; принципи формування 
внутрішньої та зовнішньої політики з 
урахуванням ризиків і загроз кліматичних змін, 
водного стресу, ресурсних конфліктів. 

Методи та технології 
навчання 

Міні-лекції, презентації, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 
друковані матеріали 

За поточну (практичну) 
складову оцінювання 0-2 бали 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 0- 20 балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань (модуль 1 
та модуль  2  або  іспит) балів 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовний модуль 1.  Основи міжнародної екологічної діяльності 

 Тема 1 Сучасні екологічні проблеми  у світі та в Україні 

Результати 
навчання 
ПРН 15; ПРН 
8; ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0  
Література: 1,2,3,4,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Суть екологічних проблем світу. Причини і фактори виникнення 
глобальних екологічних проблем світу. Основні екологічні проблеми 
світу. Конфліктогенний потенціал екологічного фактора. Напрямки 
вирішення основних екологічних проблем світу 
 

 Тема 2 Концепція сталого розвитку природи та суспільства 
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Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
15; ПРН 8; 
ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,10,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Етапи міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього 
середовища. Стратегія сталого розвитку. Глобальні цілі сталого 
розвитку. Принципи концепції сталого розвитку. Принципи 
природокористування в контексті сталого розвитку. Індикатори сталого 
розвитку. Необхідність міжнародного природоохоронного 
співробітництва на сучасному етапі розвитку продуктивних сил. 
 

 Тема 3 Міжнародна екологічна діяльність 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
15; ПРН 8; 
ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1.2,10,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Напрямок, форми і принципи міжнародного співробітництва в сфері 
екології. Екологічна діяльність міжнародних організацій. Міжнародне 
співробітництво щодо глобальних змін клімату. Системи міжнародного 
екологічного моніторингу. Конституція Землі як глобальний 
міжнародний документ. Природоохоронне законодавство та екологічне 
право.  

 Тема 4 Фінансування екологічних проектів і програм на міжнародному 
рівні 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
15; ПРН 8; 
ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,10,11 
Лінк на MOODLE: 
 https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Джерела фінансування проекту. їх переваги і недоліки. Раціоналізація 
структури джерел фінансування. Розробка капітального і поточного 
бюджетів. Міжнародні фінансові установи. 

 

Змістовний модуль 2. Аналіз ефективності екологічних проектів  

 Тема 5 Концепція проектного аналізу 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
8; ПРН 12 

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,10,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Види проектів. Поняття життєвого циклу проекту. Фази проектного 
циклу, стадії та етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях 
життєвого циклу. Поняття грошового потоку. Розрахунок вартості 
грошей за різних умов інвестування. Розрахунок вартості серії грошових 
виплат. 

 Тема 6 Показники ефективності екологічних проектів 
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Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
8; ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 3,6,7,9,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Показники: 
чиста приведена вартість, індекс дохідності, внутрішня норма 
дохідності, період окупності. Розрахунок, економічний зміст, переваги і 
недоліки. їх взаємозв'язок і використання для оцінки ефективності 
проекту. Неформальні критерії відбору екологічних проектів. 
Вибір ставки дисконтування. Методичні підходи до вибору кращого 
проекту серед альтернативних варіантів. Неформальні критерії оцінки і 
вибору інвестиційних проектів. Підходи до їх застосування. 

 Тема 7 Оцінка ризиків в проектному аналізі 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
8; ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,3,4,7,10 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Поняття та класифікація проектних ризиків. Ознаки і наслідки 
інвестиційних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта 
інвестування. Методи аналізу й оцінки ризику інвестиційних проектів.  
Фактори підвищеної ризикованості проектів. Аналіз чутливості, метод 
сценаріїв, метод Монте-Карло, етапи їх здійснення. Графічне 
представлення результатів аналізу чутливості. Коефіцієнти  оцінки 
ризиків окремого проекту. Методи зниження ризику. Управління 
інвестиційними ризиками. 

 Тема 8 Аспекти проектного аналізу 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
8; ПРН 12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,7,8,9 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Мета та завдання економічного аналізу. Його відмінність від 
фінансового. Роль альтернативної вартості в економічному аналізі. 
Тіньові ціни, трансфертні платежі, наявні вигоди, суспільна корисність.  
Маркетинговий аналіз, його мета й задачі. Дослідження ринку продукції 
(послуг), яку буде вироблено (надано) за проектом: попит, ціни, 
тенденції розвитку, конкуренти. 
Технічний аналіз, його мета і задачі. Оцінка масштабу проекту, типу 
технологічних процесів, матеріалів, обладнання, місця розміщення 
об'єкта, наявність виробничих ресурсів, потрібної інфраструктури.  
Інституційний аналіз, його мета і завдання. Оцінка організаційно -
правового, адміністративного політичного середовища. Визначення 
компетентності адміністративного персоналу та відповідність 
організаційної структури задачам проекту.  
Мета та компоненти соціального аналізу. Зміст роботи по проведенню 
соціального аналізу на різних стадіях життєвого циклу проекту. 
Соціальне середовище проекту. Індикатори соціального розвитку. 
Цілі екологічного аналізу. Загально застосовувані методики. Поняття та 
забезпечення усталеного розвитку. Показники стійкості екосистеми. 
Вплив проекту на навколишнє середовище 
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Змістовний модуль 3.  Управління екологічними програмами та проектами 

 Тема 9 Система управління проектами та програмами 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
8; ПРН 12 

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,10,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього 
середовища. Поняття та значення управління проектами.  Функції та 
задачі менеджерів проектів. Система індикаторів ведення бізнесу.  
Організаційні структури управління проектами. Сучасні тенденції в 
розвитку організаційних структур управління. Громадські екологічні 
організації в світі та в Україні. 

 Тема 10 Календарне планування в реалізації проектів 

Результати 
навчання 
ПРН 16; ПРН 
12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 3,6,7,9,11 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Загальна характеристика і види сітьових графіків. Обчислення 
параметрів сітьового графіка. Графічна побудова сітьового графіка. 
Сітьове планування в проектах. Процес прямого аналізу сітьового 
графіка. Зворотний аналіз сітьового графіка.  Сітьове планування в 
умовах невизначеності. Оцінка тривалості робіт. Розподіл часу 
завершення проекту. Методи скорочення тривалості виконання проекту. 
Динаміка проектних витрат у часі. Поведінка сукупних витрат. Алгоритм 
скорочення тривалості робіт за проектом. Календарне планування 
проектів. Цілі календарного графіка. Види календарних графіків. 
Діаграма Гантта.    

 Тема 11 Євроінтеграція України у природоохоронній галузі 

Результати 
навчання 

ПРН 16; 
ПРН 8; ПРН 
12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,3,4,7,10 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 

Опис теми Прогрес євроінтеграційних реформ у природоохоронній галузі. Проекти 
та програми щодо якості води та управління водними ресурсами. 
Наслідки виконання Угоди про асоціацію. Якість атмосферного повітря.  
Чисте виробництво.  Зміна клімату. Управління відходами та ресурсами.  
Апроксимація законодавства України до права і політики ЄС у сфері 
охорони довкілля 

 Тема 12 Світовий досвід екобізнесу 

Результати 
навчання 

ПРН 16; 
ПРН 8; ПРН 
12  

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0  
Література: 1,2,7,8,9 
Лінк на MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1268#section-1 
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Опис теми Мета та завдання зеленої економіки. Формування екологічної свідомості. 
Екологічний маркетинг. Екологічні сервіси. Зелений ретейл. Приклади 
екологоорієнтованих бізнес-ідей. Економічний механізми стимулювання 
природоохоронної інноваційної діяльності. 

 
Рекомендована література 

1. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально- 
методичний посібник / О.Ю. Кононенко. –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. –  
109 с.  
2. Алимов  О.  М.  Стратегічний  потенціал  - сукупні  можливості національної  
економіки  по  досягненню  цілей  збалансованого  розвитку   /  О.  М.  Алимов,  В.  В.  
Микитенко  //  Продуктивні  сили  України: науково-теоретичний  економічний  
журнал.  - К.:  РВПС  України  НАН України, 2006. - No 1. - С 135-151.  
3. Брундтланд Г. X. Наше общее будущее. Доклад Комиссии ООН по окружающей 
среде и развитию / Г. X. Брундтланд. -  1987.  -  М.: Прогресс, 1988. - С. 50.  
4.  Буркинський  Б.  В.  Глобалізація  економіки  та  національна екологічна 
доктрина / Б. В. Буркинський, Т. Г. Галушкіна // Економіст. - 2002. - No 9. - С. 20-23.  
5. Лозо  В.  І.  Становлення  і  розвиток  правових  основ  екологічної  стратегії 
Європейського Союзу. Х. : Право, 2010.  251 с.  
6.  Шлапак  Н.  С.  Екологічний  менеджмент  :  підручник  /  Н.  С.  Шлапак,  В.  С. 
Волошин, Т. В. Серкутан.  Маріуполь : ПДТУ, 2016.  205 с.  
7.  Бут  Ю.  Стратегічні  пріоритети  Європейського  Союзу  в  сфері  охорони 
навколишнього  середовища  та  раціонального  природокористування.  Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. К., 2011.  Вип. 98, ч. 2.  С. 6–8.  
8. Гіждіван  Л.  Про  загальні  питання  міжнародної  відповідальності  за  
екологічну шкоду. Право України.  2010.  No 7.  С. 164–168.  
9.  Герасименко  Я.  О.  Міжнародний  екологічний  правопорядок  та  екологічні 
права. Правові  засади  гарантування  та  захисту  прав  і  свобод  людини  і 
громадянина  :  зб.  наук.  ст.  та  тез  наук.  повідомл.  за  матеріалами  Міжнар.  наук.-
практ. конф., Полтава, 23 листоп. 2012 р.  Х., 2012.  Ч. 1. С. 178–180.  
10.  Екологічне  інспектування  : навч. посіб. /  В. В. Власенко, М. А. Дзюмак,  В. А. 
Мазур, Ю. В. Дубовий. Вінниця : Едельвейс і К, 2011.  191 с.  

Інформаційні ресурси 
Перелік міжнародних угод та нормативно-правових актів у сфері міжнародної 
технічної допомоги 
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d1045455-72f1-4332-9909-
104d8fce2407&title=Normativno-pravovaBazaZPitanTekhnichnoiDopomogi 
 
Міжнародна технічна допомога Україні: правові та процедурні аспекти підготовки та 
реалізації програм та проектів  
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d25cdec1-c8be-4fa5-8ed8-
b023851db3a7&title=MizhnarodnaTekhnichnaDopomogaUkraini-
PravoviTaProtsedurniAspektiPidgotovkiTaRealizatsiiProgramTaProektiv 
 
Грантова допомога по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» 
(Міністерство розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України) 
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3716e53e-0e0b-4e12-9501-
57efab8e594b&title=GrantovaDopomogaPoProektakhLiudskoiBezpekiProgramikusanone 
 
Грантрайтинг. Методичні рекомендації для органів місцевої влади та бізнесу  
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/22814/grantrayt_pr.pdf 
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Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу. Підготовка та реалізація 
проектів публічно-приватного партнерства. 
http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/22814/posibnyk_ppp.pdf 
 
Перелік міжнародних донорських організацій в Україні 
http://gurt.org.ua/donors/international/ 
 
Перспективи і можливості фінансування міжнародними донорами (ПОСІБНИК) 
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf 
 
 

Лектор: д.е.н., професор      Н.Е. Ковшун 

 

 


