
   ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ОК - 39 (Спеціальність: 073 «Менеджмент»)  
2. Назва: Екологічний менеджмент   

3. Тип: обов’язкова  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалавр) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Скрипчук Петро 

Михайлович, д.е.н., професор , професор кафедри менеджменту   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

- знaти cвoï пpaвa i oбoв’язки як члeнa cycпiльcтвa, ycвiдoмлювaти цiннocтi гpoмaдянcькoгo 

cycпiльcтвa, вepxoвeнcтвa пpaвa, пpaв i cвoвoд людини i гpoмaдянинa в Укpaïнi. 

- дeмoнcтpyвaти знaння тeopiй, мeтoдiв i фyнкцiй мeнeджмeнтy, cyчacниx кoнцeпцiй 

лiдepcтвa.   

- дeмoнcтpyвaти нaвички виявлeння пpoблeм тa oбґpyнтyвaння yпpaвлiнcькиx piшeнь. 

- зacтocoвyвaти мeтoди мeнeджмeнтy для зaбeзпeчeння eфeктивнocтi дiяльнocтi 

opгaнiзaцiï. 

- дeмoнcтpyвaти нaвички aнaлiзy cитyaцiï тa здiйcнeнняя кoмyнiкaцiï y piзниx cфepax 

дiяльнocтi  opгaнiзaцiï. 

- ідeнтифiкyвaти пpичини cтpecy, aдaптyвaти ceбe тa члeнiв кoмaнди дo cтpecoвoï 

cитyaцiï, знaxoдити зacoби дo ïï нeйтpaлiзaцiï. 

- дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo нoвиx 

знaнь, бyти кpитичним i caмoкpитичним. 

- викoнyвaти дocлiджeння iндивiдyaльнo тa/aбo в гpyпi пiд кepiвництвoм лiдepa. 

- дeмoнcтpyвaти нaвички пpиймaти тa oбґpyнтoвyвaти yпpaвлiнcькi piшeння для  

зaбeзпeчeння збaлaнcoвaнoгo (cтaлoгo) poзвиткy  cyб’єктiв гocпoдapювaння з ypaxyвaнням 

кpитepiïв  coцiaльнo-eкoнoмiчнoï eфeктивнocтi, pизикiв i мoжливиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx 

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

контрольні заходи, ділові ігри, екскурсії, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Контролінг», 

«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Планування та організація бізнес-діяльності», «Економіка 

підприємства».  

12. Зміст курсу: Тема 1.  Сутність, задачі, принципи та функції екологічного менеджменту. 

Тема 2. Інструменти екологічного менеджменту. Тема 3. Еколого-економічні засади екологічного 

менеджменту. Тема 4. Екологічний аудит. Тема 5. ОВД та екологічна експертиза. Тема 6.  Контроль 

за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування. Тема 7. Інновації екологічного 

менеджменту. Тема 8. Зелена економіка. Тема 9. Цифрова економіка та суспільство. Тема 10. 
Екологічний маркетинг. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 

2007.  432 с. 2. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. 

Білявський та ін.- К.: Либідь, 2004. 432с. 3. Канонішена-Коваленко К., Шевченко Л. Екологічний 

податок від А до Я. Київ: Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. 128 с. 4. «Зелена» економіка 

крізь призму трансформаційних зрушень в Україні / Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Реутов 

В.Є. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України - Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. 348 с. 5. Моделі 

та механізми геоуправління аграрними підприємствами: монографія / Скрипчук П.М., Судук 

О.Ю. Рівне: НУВГП. 2020. 315 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. - лекції, 20 год. - практичні заняття, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, кейс-методи, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, ділові ігри, екскурсії, використання 

мультимедійних засобів. 

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

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

Форма підсумкового контролю - екзамен. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ОК - 39 (Specialty: 073 "Management") 

2. Title: Environmental management 

3. Type: Definitely  

4. Level of higher education: I (bachelor) 

5. Year of study when the discipline is offered: 2 

6. Semester, when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Skrypchuk Petro 

Mykhailovych, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the applicant will be able to: 

- to know one's rights and responsibilities as a member of the community, to be aware of the values of 

the civil society, the rule of law, the rule of law and the rule of man. 

- demonstrate knowledge of theories, methods and functions of management, current concepts of 

leadership. 

- demonstrate the skills of identifying problems and justifying administrative decisions. 

- to establish methods of management to ensure the effectiveness of the organization. 

- demonstrate the skills of citation analysis and communication and various areas of activity of the 

organization. 

- to identify the causes of the situation, to adapt oneself and the team members to the specific situation, 

to find the means for neutralization. 

- to demonstrate the skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, to be 

critical and self-critical. 

- to carry out research individually and / or in a group under the leadership of the leader. 

- demonstrate the skills to accept and justify government decisions to ensure a balanced (sustainable) 

development of economic entities with the protection of the criteria of socio-economic efficiency, 

efficiency and effectiveness. 
10. Forms of organization of classes: training session, independent work, practical training, control 

measures, business games, excursions, lectures with the use of information technologies. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: "Controlling", "Microeconomics", 

"Management", "Planning and organization of business activities", "Business Economics". 

12. Course contents: Topic 1. The essence, objectives, principles and functions of environmental 

management. Topic 2. Tools of environmental management. Topic 3. Ecological and economic 

principles of environmental management. Topic 4. Environmental audit. Topic 5. ATS and 

environmental expertise. Topic 6. Monitoring compliance with the law by nature management entities. 

Topic 7. Innovations in environmental management. Topic 8. Green economy. Topic 9. Digital 

economy and society. Topic 10. Environmental marketing. 

13. Recommended educational publications: 

1. Kozhushko LF, Skripchuk PM Environmental Management: Textbook. - K .: VC "Academy", 2007. 

432 p. 2. Environmental Management: Textbook / V. Ya. Shevchuk, Yu. M. Satalkin, G. O. Bilyavsky 

and others. - K .: Lybid, 2004. 432p. 3. Kanonishena-Kovalenko K., Shevchenko L. Environmental tax 

from A to Z. Kyiv: Open Society Foundation, 2018. 128 p. 4. "Green" economy through the prism of 

transformational changes in Ukraine / Burkinsky BV, Galushkina TP, Reutov VE - Odessa: IPREED 

NAS of Ukraine - Saki: PE "Phoenix Enterprise", 2011. 348 p. 5. Models and mechanisms of geo-

management of agricultural enterprises: monograph / Skripchuk PM, Suduk O.Yu. Rivne: NUVGP. 

2020. 315 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 20 years - lectures, 20 hours - 

practical classes, 80 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, case methods, individual 

and group research tasks, business games, excursions, use of multimedia tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks. The form of final control is an exam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


