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системі MOODLE 

 

  

  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

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

     Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

вищої освіти знаннями щодо: сутності, принципів, методик, інструментів 

екологічного менеджменту; використання правових основ та нормативної 

бази екологізації економіки; організації роботи з системою державного 

природоохоронного менеджменту; використання в діяльності еколого-

економічних аспектів природоохоронної діяльності організацій та 

інновацій екологічного менеджменту й маркетингу; оцінки екологічних 

ризиків; використання основ експертизи та аудиту підприємств та 

проєктів; виявлення причин і наслідків забруднень довкілля; проведення 

контролю діяльності підприємств з екологічної тематики; планування і 

розробки природоохоронних заходів та ін. Основними завданнями 

навчальної дисципліни є набуття компетенцій щодо: використання 

діяльності спеціально уповноважених державних, комерційних, 

https://orcid.org/0000-0002-2835-4711


громадських органів з екологічного менеджменту, еколого-експертних 

формувань для оцінки діяльності підприємств і організацій; використання 

у бізнесі еколого-економічних аспектів природоохоронної діяльності 

організацій; якості проектних матеріалів щодо об’єктів  реалізація дія яких 

може негативно впливати  або впливає на довкілля; діяльності пов’язаної з 

плануванням, організацією, реалізацією, контролем заходів які направлені 

на раціональне використання і збереження природних ресурсів, 

дотримання екологічної безпеки; інноваційних напрямків розвитку 

підприємницької діяльності тощо. Методи викладання та технології: 

практичні заняття, семінари, обговорення, практичні кейси, екскурсії на 

підприємства, презентації, лекції, ситуаційні дослідження, інформаційні 

технології, отримання практичних навиків з проведення оцінки роботи 

підприємств та видів бізнесу. 

 

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній платформі 

Moodle 
…. 

Компетентності ІК. Здaтнicть poзв’язyвaти cклaднi cпeцiaлiзoвaнi 

зaдaчi тa пpaктичнi пpoблeми, якi xapaктepизyютьcя 

кoмплeкcнicтю i нeвизнaчeнicтю yмoв, y cфepi 

мeнeджмeнтy aбo y пpoцeci нaвчaння, щo 

пepeдбaчaє зacтocyвaння теорій та мeтoдiв 

coцiaльниx й пoвeдiнкoвиx нayк. 

ЗК. 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності та примножувати 

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. 4. Здaтнicть зacтocoвyвaти знaння y 

пpaктичниx cитyaцiяx. 

ЗК. 9. Здaтнicть вчитиcя i oвoлoдiвaти cyчacними 

знaннями. 

ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо. 

ФК 7. Здатність обирати та використовувати  

сучасний інструментарій менеджменту. 

ФК 13. Poзyмiти пpинципи i нopми пpaвa тa 

викopиcтoвyвaти ïx y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

 ФК 16. Вмiти кpитичнo oцiнити пpoпoнoвaнi 

вapiaнти yпpaвлiнcькиx piшeнь, в т.ч. в cфepi 

paцioнaльнoгo викopиcтaння пpиpoдниx pecypciв 



для зaбeзпeчeння cтaлoгo poзвиткy cyб’єктiв 

гocпoдapювaння, poзpoбляти тa oбґpyнтoвyвaти 

пpoпoзицiï щoдo ïx вдocкoнaлeння з ypaxyвaнням 

кpитepiïв coцiaльнo-eкoнoмiчнoï eфeктивнocтi, 

pизикiв i мoжливиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx нacлiдкiв. 

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності 

та примножувати досягнення суспільства, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя.  

ПРН 8. Зacтocoвyвaти мeтoди мeнeджмeнтy для 

зaбeзпeчeння eфeктивнocтi дiяльнocтi opгaнiзaцiï. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні 

наслідки функціонування організації. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

ПРН16. Дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, 

гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo нoвиx знaнь, 

бyти кpитичним i caмoкpитичним. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Навики гнучкості та адаптованості до ситуації; 

формування власної думки та прийняття рішення в 

умовах невизначеності; ініціативність; вміння 

виокремлювати з масиву даних інформацію; навички 

ефективної комунікації; розвиток навичок і здібностей, 

необхідних для проведення оцінки роботи проєкту або 

підприємства; здібності екологічного менеджменту 

виробних процесів; використовувати на практиці 

законодавчо-нормативні документи із контролю якості 

послуг та продукції й впливу на довкілля; розрізняти 

екологічне маркування; визначати можливу ступінь 

відповідальності за екологічні правопорушення; 

проводити комплексний, науково обґрунтований аудит 

підприємств; використовувати еколого-економічні 

інструменти екологічного менеджменту на практиці; 

виявляти причини, передбачати наслідки забруднень 

довкілля; проводити контроль діяльності підприємств з 

екологічної тематики; планувати і розробляти 

природоохоронні заходи; запроваджувати системи 

екологічного менеджменту; зменшувати екологічні 

ризики. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 



Методи оцінювання 

та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати практичні завдання, вчасно 

здати модульні контролі знань, самостійну роботу, 

приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які 

забезпечуватимуть досягнення встановлених 

результатів навчання, за попереднім погодженням з 

викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до 

кожного навчального завдання. При оцінюванні 

результатів роботи враховується: повнота і якість 

виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на 

завдання); вчасність виконання завдання (до 40% балів 

за завдання). 

За вчасне та якісне виконання практичних завдань 

студент отримує обов’язкових 60 балів, а також: 20 

балів – модуль №1; 20 балів – модуль №2. Усього 100 

балів. 

За кожним змістовим модулем проводиться один 

модульний контроль. Модульні контролі проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

відповідно до графіка навчального процесу. 

Порядок проведення поточних і семестрових контролів 

та інші документи, пов’язані з організацією 

оцінювання та порядок подання апеляцій наведений на 

сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Для вивчення навчальної дисципліни студентам 

доцільно засвоїти матеріал з дисципліни «Контролінг», 

«Екологія», «Менеджмент», «Прийняття 

управлінських рішень», «Ocнoви 6iзнec-плaнyвaння 

т a пpoeктний aнaлiз», «Планування та організація 

бізнес-діяльності», «Економіка підприємства». 

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. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Навчальні матеріали (платформа Мудл), у тому 

числі і для самостійного вивчення; 

2. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний 

менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2007.  

432 с.  

3. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін.- К.: Либідь, 

2004. 432с.  

4. Канонішена-Коваленко К., Шевченко Л. 

Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація 

«Відкрите Суспільство», 2018. – 128 с.  

5. «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. 

6. Моделі та механізми геоуправління аграрними 

підприємствами: монографія / Скрипчук П.М., Судук 

О.Ю. Рівне: НУВГП. 2020. 315 с. 

7. Geo-management in organic  agriculture. Monografia 

viacerých autorov. Editors: Professor Skrypchuk P.,  

Ukraine, Jozef Zat’ko, PhD. MBA., Honor. Prof. mult., 

Slovensko.Vydavateľ: Európsky inštitút ďalšieho 

vzdelávania, Za Humnami, Podhajska, Slovensko, 2019. – 

284 s.  

8. Сайт Кабінету Міністрів України. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

9. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/  

10. Державний комітет статистики України / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку 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 кожному студенту доцільно 

ознайомитися з «Кодексом честі», розміщеним на 

сторінці навчальної дисципліни на платформі 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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://exam.nuwm.edu.ua/


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 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, 

де передбачається колективна робота у мікрогрупах та 

проводяться презентації виконаних студентами робіт. 

Усі інші види робіт студент може виконувати 

самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У 

разі відсутності студента на занятті, що передбачає 

виконання колективної роботи, з поважної причини 

(підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати смартфони, планшети та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній 

освіті згідно з відповідним положенням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та ін. 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, 

що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мали зв’язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн- 

опитування стосовно якості викладання викладачем 

даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. За результатами анкетування студентів 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita


викладачі можуть покращити якість навчання та 

викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів 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* Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть 

вноситися за ініціативою викладача, враховуючи зміни 

у законодавстві України, наукові досягнення у сфері 

бізнес-планування, менеджменту, економіці, а також за 

результатами зворотного зв’язку зі студентами в 

порядку, визначеному нормативними документами 

НУВГП.  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю 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, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

Викладач дисципліни має практичний досвід 

проведення експертиз, тренінгів, семінарів та 

воркшопів на теми, що стосуються тематики 

дисципліни, реалізації грантових проектів, розвитку 

бізнесу з органами державної влади, громадами, 

підприємств різних галузей економіки. 

Також до проведення лекційних та практичних занять 

долучаються фахівці, які мають практичний досвід за 

тематикою дисципліни. 

Інтернаціоналізація Іноземні сайти для вивчення дисципліни 

1. 1. Environmental Life Cycle Assessment of Goods and ... 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.amazon.com › En... 

2. 2. Інтегральні та комплексні оцінки стану 

навколишнього природного середовища: монографія / 

О.Г. Васенко та ін. Х: НУГЗУ, 2015. – 419 с. 

3. 3. Organisations and sites with EMAS (Eco-Management 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

...https://www.eea.europa.eu  

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


4. 4. https://www.schaeffler-sustainability-report.com ›  

5. 5. Guide for building the ICT entrepreneurial ecosystems 

in the Eastern partner countries: Maturity analysis and 

recommendations Final report March. 2021. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

https://eufordigital.eu › uploads › 2021/04 › Guide-... 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак./сем. 20 год Самостійна робота 80  год 

   

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 2 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу 

життя.   
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Знати та використовувати cвoï пpaвa i oбoв’язки як члeнa 

cycпiльcтвa, ycвiдoмлювaти цiннocтi гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa, 

вepxoвeнcтвa пpaвa, пpaв i cвoвoд людини; зберігати моральні, 

культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя; демонструвати 

вміння використовувати закони України, Директиви ЄС, методи і 

методики аналізу й контролю якості довкілля, застосовувати 

аналіз та синтез для прийняття управлінських рішень.  

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

ділові ігри, командне вирішення завдань; кейси і презентації  

Засоби навчання Мультимедійна презентація,  роздаткові матеріали, закони та 

стандарти, Директви ЄС, добрі правила та кращі практики з 

контексту євроінтеграції. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 8 

Зacтocoвyвaти мeтoди мeнeджмeнтy для зaбeзпeчeння eфeктивнocтi дiяльнocтi 

opгaнiзaцiï.   

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати законодавчо-нормативні документи й методики  

для обґрунтування і прийняття управлінських рішень різними 

організаціями щодо визначення доцільності використання 

технологій, рішень на виробництві; використання маркетингової 

інформації на відкритому ринку; демонстрація дії екоподатків з 

метою поліпшення роботи організації. 

Методи та технології навчання Лекції із використанням електронних засобів навчання; семінари; 

експертиза сировини та продукції; командне вирішення завдань;  

підготовка аналітичних презентацій, приклади аудиту 

підприємств; моделювання ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, 

закони та стандарти, Інтернет-джерела. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 12 
 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати законодавчо-нормативну базу та соціо-еколого-

економічний інструментарій для прийняття управлінських рішень 

в діяльності організщації; вміти оцінювати правові, соціальні та 

економічні наслідки функціонування організації; системно 

аналізувати «життєві цикли» організації та окремих бізнес-

процесів. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; практичні заняття; закони та економічний 

інструментарій менеджменту; командне вирішення завдань 

(групова форма роботи). 



Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи,  

Інтернет матеріали. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 15 
Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати законодавчо-нормативну базу та соціо-еколого-

економічний інструментарій для прийняття управлінських рішень 

в діяльності організщації; вміти оцінювати правові, соціальні та 

економічні наслідки функціонування організації; демонструвати 

здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності; системно аналізувати роботу організації та 

окремих бізнес-процесів. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; семінари; досвід використання систем 

управління; командне вирішення завдань;  моделювання ситуацій 

за прикладами. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздаткові матеріали, аналітична та 

експертна інформація. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 16 
Дeмoнcтpyвaти нaвички caмocтiйнoï poбoти, гнyчкoгo миcлeння, вiдкpитocтi дo нoвиx 

знaнь, бyти кpитичним i caмoкpитичним.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Застосовувати законодавчо-нормативну базу та соціо-еколого-

економічний інструментарій для прийняття управлінських рішень; 

представляти кращі практики підприємств; проводити аудит 

систем управління; системно аналізувати «життєві цикли» 

організації. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; семінари; аудит та ОВД діяльності 

підприємств; представлення аналітичної та експертної інформації; 

командне вирішення завдань. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, роздаткові матеріали, аналітична та 

експертна інформація. 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ  

Тема 1.  Сутність, задачі, принципи та функції екологічного менеджменту. 
Результати 

навчання 

 

РН 2, 8  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

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. Законодавство України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

Посилання і…. 

https://exam.nuw
m.edu.ua/course/vi

ew.php?id=4261  

на силабус 

Опис теми Термінологія. Становлення, сутність і завдання. Значення в управлінській діяльності. 

Закони і стандарти. Загальні світові процеси екологізації і глобалізації. Принципи і 

функції екологічного менеджменту. Методологічні основи екологічного менеджменту. 

Системний підхід. Екологічна політика та екологічні програми.  

Тема 2. Інструменти екологічного менеджменту.  
Результати 

навчання 

 

РН  2, 8,  12 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

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 

  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261


«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. Законодавство України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/   
Опис теми Загальна характеристика інструментів екоменеджменту. Економічні, соціальні та 

екологічні інструменти. Екологічний аудит та ОВД. Екологічний маркетинг. Екологічні 

стандартизація і сертифікація як інструменти екологічного менеджменту. Законодавчо-

нормативні документи у галузі. Серія стандартів ДСТУ ІСО 9000 та ДСТУ ІСО14000. 

Тема 3. Еколого-економічні засади екологічного менеджменту. 

Результати 

навчання 

 

РН 8, 12, 15 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

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..  

5. «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. 

 

Опис теми Поняття «зеленої» економіки. Ефективність природоохоронних заходів. Модернізація 

економічних механізмів в ринковій економіці. Механізм правової і економічної 

відповідальності суб’єктів екологічного менеджменту. Інформаційне забезпечення 

екологічного менеджменту. Значення екологічних інновацій для розвитку економіки. 

Соціо-еколого-економічне направлення інновацій екологічного менеджменту.  

Тема 4. Екологічний аудит. 
Результати 

навчання 

 

РН 8, 12, 15  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

1. Екологічне управління: Підручник / В. Я. 

Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та 

ін.- К.: Либідь, 2004. 432с.  

2. «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. 

3. Моделі та механізми геоуправління 

аграрними підприємствами: монографія / 

Скрипчук П.М., Судук О.Ю. Рівне: НУВГП. 

2020. 315 с. 

4. Geo-management in organic  agriculture. 

Monografia viacerých autorov. Editors: Professor 

Skrypchuk P.,  Ukraine, Jozef Zat’ko, PhD. MBA., 

Honor. Prof. mult., Slovensko.Vydavateľ: Európsky 

inštitút ďalšieho vzdelávania, Za Humnami, 

Podhajska, Slovensko, 2019. – 284 s.  

  

Опис теми Актуальність, сутність, суб’єкти і об’єкти екологічного аудиту. Види та 

принципи. Незалежність процедури та об’єкти екологічного аудиту. Мета, 

задачі, функції. Організаційно-правові аспекти аудиту. Економічні переваги та 

процедура. Законодавство й стандарти про процедуру екологічного аудиту. 

Сфера використання. 

Тема 5. ОВД та екологічна експертиза. 



Результати 

навчання 

 

РН 8, 12, 15  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

1. «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. 

2.  Законодавство України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

 

Опис теми  Мета і задачі ОВД. Підстави проведення екологічної експертизи. Закони і нормативні 

документи. Висновки експертизи. Превентивність у висновках ОВД та екологічної 

експертизи. 

Змістовий модуль 2. ІННОВАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 6.  Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами природокористування. 

Результати 

навчання 

 

РН 12, 15 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

 

1. «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. 

2. Законодавство України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

3.Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний 

менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 

2007.  432 с. 

4. Державний комітет статистики України / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Опис теми Значення контролю охорони і раціонального використання природних ресурсів 

для підприємств і об’єктів довкілля. Організація проведення перевірок 

підприємств. Законодавчо-нормативні документи. Взаємодія органів контролю. 

Проведення екологічного контролю на підприємствах. Зміни у діяльності 

підприємств щодо систем екологічного менеджменту і функції контролювання їх 

діяльності. 

Тема 7. Інновації екологічного менеджменту. 

Результати 

навчання 

 

РН  4, 8, 15 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

6. 1. Environmental Life Cycle Assessment of Goods 

and ... [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.amazon.com › En... 

7. 2. Інтегральні та комплексні оцінки стану 

навколишнього природного середовища: 

монографія / О.Г. Васенко та ін. Х: НУГЗУ, 

2015. 419 с. 

8. 3. Organisations and sites with EMAS (Eco-

Management [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу ...https://www.eea.europa.eu  

4. https://www.schaeffler-sustainability-report.com   

5. Guide for building the ICT entrepreneurial 

ecosystems in the Eastern partner countries: 

Maturity analysis and recommendations Final 

report March. 2021. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу https://eufordigital.eu › uploads › 

2021/04 › Guide-... 

 

Опис теми Задачі менеджменту природоохоронної діяльності в умовах екологізації економіки. 

Напрямки розвитку екологічного менеджменту, аудиту, ОВД, проєктів та сертифікації. 

Екологічна сертифікація у системі природокористування. Екологічне маркування та 

географічне маркування. Взаємозв’язок стану навколишнього природного середовища 

та якості продукції. Ціна на природні ресурси. 

Тема 8. Зелена економіка. 

Результати Кількість 1. «Зелена» економіка крізь призму  



навчання 

 

РН 2, 8,  12 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

трансформаційних зрушень в Україні / 

Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Реутов В.Є. 

– Одеса: ІПРЕЕД НАН України - Саки: ПП 

«Підприємство Фєнікс», 2011. 348 с. 

2. Organisations and sites with EMAS (Eco-

Management [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу ...https://www.eea.europa.eu  

3. https://www.schaeffler-sustainability-report.com   

4. Guide for building the ICT entrepreneurial 

ecosystems in the Eastern partner countries: 

Maturity analysis and recommendations Final 

report March. 2021. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу https://eufordigital.eu › uploads › 

2021/04 › Guide-... 

Опис теми Задачі менеджменту природоохоронної діяльності в умовах екологізації економіки. 

Напрямки розвитку екологічного менеджменту, аудиту, ОВД, проєктів та сертифікації. 

Екологічна економіка та рециклізації. Екологічне маркування та географічне 

маркування. Взаємозв’язок стану навколишнього природного середовища та якості 

продукції. Ціна на природні ресурси. 

Тема 9. Цифрова економіка та суспільство. 

Результати 

навчання 

 

РН  2, 8,  16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

1. Ковтонюк К. В. Цифровізація світової 

економіки як фактор економічного 

зростання. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2017. Вип. 27. 

Частина 1. С. 29-33. 

1. 2.Гулей А. І., Язлюк Б. О., Гулей С. А. 

Формування нової цифрової ери на межі 

реального та віртуального соціально-

економічного простору взаємодії. Український 

журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. 

С. 17-28. 

 

Опис теми Актуальність та передумови розвитку. Правові положення. Сутність та зміст цифрової 

економіки. Основні цілі цифрового розвитку. Принципи цифровізації. Напрями 

цифрового розвитку. Досвід різних країн та еколого-економічні наслідки для 

суспільства та держави. 

Тема 10. Екологічний маркетинг. 

Результати 

навчання 

 

РН  2, 16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

1. 1. «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. 

2. 2. Екологічний маркетинг: Навчальний 

посібник. –. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2015. – 190 с. 

3.Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний 

менеджмент: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 

2007.  432 с.  

 

Опис теми Сутність, задачі, функції. Екоменеджмент і екомаркетинг. Товарна та цінова політика в 

екологічному маркетингу.  Екологічне маркування. Харчові добавки. Життєвий цикл продукції і її 

якість. Вимоги до тари і упаковки. Інновації у світі щодо екологічного маркетингу. Напрямки 

розвитку екологічного маркетингу. 

 

Лектор, д.е.н., професор кафедри 

менеджменту 

 П.М. Скрипчук 

 

 


