
2020/2021, 2021/2022 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ. СИЛАБУС 
 

 

1. МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  ВИВЧАЄ: 

Теоретичні та практичні аспекти екологізації управління в умовах загострення глобальних 

екологічних проблем 

Світові тенденції реалізації екологічної політики 

Теоретико-прикладні питання формування системи екологічного менеджменту 

A. Короткий опис змісту дисципліни 

Детальну увагу у межах курсу присвячено розкриттю передумов формування екологічного 

менеджменту як самостійного наукового напрямку, глобальних екологічних проблем та сучасних 

світових тенденцій екологізації управління. Частина тем присвячена розкриттю особливостей 

міжнародної екологічної політики, світовій практиці використання механізмів купівлі-продажу 

прав на забруднення навколишнього середовища, нормативно-правовому забезпеченню, 

особливостям державної екологічної політики. Студентам запропоновано ознайомитися зі 

світовою практикою сертифікації підприємств за стандартами екологічного менеджменту, 

основними вимогами по формуванню системи екологічного менеджменту, методичним 

забезпеченням вибору та прийняття екологічних рішень, актуальним інструментарієм 

екологічного маркетингу, процедурами екологічного контролю та аудиту. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі дисципліни, яка є 

доступною в системі дистанційного навчання KNUTE чи на кафедрі міжнародного менеджменту 

(Д-408). 

 
Пререквізити: екологія, менеджмент, міжнародний менеджмент, міжнародний маркетинг. 

 
Обсяг: 6 кредитів ( 14 лекцій (28 годин), 14 практичних занять (28 годин), 124 години самостійної 
роботи) 

 
Мова викладання: українська 

 

Форми поточного контролю: тестування (103 бали = 30 балів), розв’язання ситуаційних завдань 

(25 балів =10 балів), розв’язання задачі (25=10 балів), доповіді (65 балів=30 балів), контрольна 
робота (20 балів). 

 
Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. 2 теоретичних питання – 60 
балів, задача (25 балів), тестування – (10 балів), визначення – (5 балів). 

 
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні матеріали та 

презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література знаходиться в 



системі дистанційного навчання KNUTE (доступ для студентів відкривається на початку 

першої лекції) чи на кафедрі міжнародного менеджменту. 

 
Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямовані на краще 
сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни. 

 
Рекомендована література (основні джерела): 

 

1. Андрусяк Н.С. Екологічний менеджмент і аудит: навч. посібник / Н.С. Андрусяк. 
– Чернівці: Видавничий дім „РОДОВІД”, 2013. – 195 с. 

2. Екологічний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кол 
авт.:В.Ф.      Семенов,О.Л.       Михайлюк.,       Т.П.       Галушкіна       та       ін.       За       ред. 
В.Ф. Семенова,О.Л. Михайлюк. — К. : Центр навч. літератури, 2004. — 407 с. 

3. Екологічний менеджмент і аудит : навч. посібник для студентів вищих навч. 
закладів / С.М. Літвак, С.С. Рижков, В.А. Скороходов, І.Ю. Биков. — 2-ге вид.,доп. — К. : 
Професіонал, 2007. — 195 с. 

 
Політика академічної доброчесності: 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

Порядок про оцінювання результатів навчання 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf 

Порядок відпрацювання пропущених практичних та лекційних занять 

По понеділках на 5 парі, А-418 (за попереднім узгодженням із викладачем) 
 

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними веб- 
сайтами: 

 

 BP Statistical Review of World Energy. URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world- 

energy.html 

 Global Energy Statistical Yearbook 2021. URL: https://yearbook.enerdata.net/ 

 Global Footprint Network. URL: https://www.footprintnetwork.org/our-work/countries/ 

 ICAP. URL: https://icapcarbonaction.com/ 

 Давос 2020. Що обговорювали наймогутніші люди 

світу https://www.epravda.com.ua/publications/2020/01/24/656210/ 

 The Global Risks Report 2020 URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 

 ISO - International Organization for Standardization URL: https://www.iso.org 

Викладач: 
Слоква Марина Григорівна 
кандидат економічних наук 
доцент кафедри міжнародного менеджменту 
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E-mail: m.slokva@knute.edu.ua 

Тел.: 044-531-48-72 
Адреса: Київ, вул. Кіото, 19, ауд. Д-408 
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