
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник курсу 

ПІП к.е.н., доц. Кривокульська Н.М. 

Контактна інформація busines.nata@gmail.com, +380987934249 

Опис дисципліни 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

студентами знань щодо теорії і практики екологічного менеджменту; формуванні у студентів 

цілісної системи знань з дисципліни; виробленні практичного інтересу до проблем екологічного 

менеджменту та шляхів їх вирішення. Оволодіння дисципліною спрямоване на вироблення у 

студентів навичок практичного використання знань при прийнятті управлінських рішень з питань 

екологічного менеджменту. 

 

Однорідність аудиторії не важлива. 

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 2 1. Суть та основні поняття 

екологічного менеджменту 

Засвоєння основних дефініцій дисципліни тести, 

питання 

6 / 4 2. Еколого-економічна 

політика в системі 

соціально-економічних 

умов і регуляторів 

ринкової економіки 

Здатність аналізувати рольове навантаження 

еколого-економічної політики в системі 

соціально-економічних умов і регуляторів 

ринкової економіки та формувати пропозиції 

щодо її вдосконаллення 

тести, 
питання 

8 / 4 3. Адміністративно-правові 

і економічні методи 

екологічного управління 

Засвоєння знань щодо адміністративно- 

правових і економічних методів та інструмен- 

тів екологічного управління та вироблення 

умінь користуватися цим інструментарієм 

РКР 

1 год. 

8 / 4 4. Спеціальний 

інструментарій 

екологічного менеджменту 

Формування умінь використовувати 

спеціальний інструментарій екологічного 

менеджменту. 
КПІЗ 1 год 

 

Літературні джерела 
1. Кривокульська Н.М. Екологічний менеджмент: Навч. посібник / Н.М.Кривокульська. – 
Тернопіль: Тернопіль: поліграфічний центр „Матвей”, 2013. – 212с. 
2. Конституція України / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – с.141. 
3. Кривокульська Н.М. Еколого-економічна політика в системі управління і регулювання охорони 
навколишнього природного середовища / Н.М.Кривокульська // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2013. - №4. – С. 63-67. 
4. Кривокульська Н.М. Погляд на екологічний чинник через призму взаємодії суспільства і 
навколишнього природного середовища / Н.М.Кривокульська // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2010. – Випуск 30. – С. 15-22. 
5. Кривокульська Н.М. Моніторинг екологічних ризиків і загроз, пов’язаних із структурною 
трансформацією економіки регіону (Тернопільської області) / Н.М.Кривокульська // Формування 
ринкових відносин в Україні. Випуск 4 (155) – 2014. - № 4. – С. 167-172. 

Силабус курсу 

Екологічний менеджмент 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

 

Рік навчання: 2 Семестр: 4 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
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Політика оцінювання 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-2) – питання, тести 
30 

Модуль 2 (теми 1-4) – ректорська контрольна робота   
40 

Модуль 3 (теми 1-4) – КПІЗ 
30 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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