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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ЗЕЛЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредита /90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

еколого-економічні проблеми України в ринкових умовах; 

принципи, функції, складові елементи і механізми, процес 

створення і впровадження зелених інвестицій; нормативно-правова 

база екологічного бізнесу 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування в майбутніх фахівців компетентностей, необхідних 

для формування зеленого менеджменту у вітчизняному бізнесі та 

інвестування екологічних проектів бізнес-структур 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

оволодіння системною методикою пошуку й прийняття 

оптимальних управлінських рішень в умовах зростання 

екологічних і соціальних вимог до якості життя 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

здатність планувати систему екоменеджменту на різному рівні 

господарської діяльності, спрямовану на досягнення цілей чистого, 

маловідходного і безвідходного виробництва; володіти основними 

технологіями екологічного інвестування; вирішувати проблеми 

бізнесу при управлінні процесами, пов'язаними з охороною і 

відтворенням якості природного середовища 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Зелені інвестиції» 

Тема 1. Екологічні (зелені) інвестиції як складова сталого розвитку 

Тема 2. Поняття, ознаки та види екологічних (зелених) інвестицій 

відповідно до Кіотського протоколу 

Тема 3. Правове регулювання зеленого інвестування 

Тема 4. Зарубіжний досвід зеленого інвестування 

Тема 5. Структура системи екологічного управління підприємства 

Тема 6. Розвиток зеленого бізнесу в Україні 

Тема 7. Забезпечення прибутковості бізнесу в умовах екологізації 

економіки 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити Екологічна відповідальність 

Пореквізити Менеджмент зелених інвестицій 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник/ МОН 

України. – Суми: Університетська книга, 2016. – 586 с. 

Князєва Т.В. Міжнародна екологічна політика: теорія, 

методологія, сценарії розвитку: Монографія. – Хeрcон: ПП 



Вишeмирcький В.C., 2014. – 384 с. 

Шевчук В.Я., Саталкін Ю.В., Навроцький В.М., Мазуркевич 

О.О. Екологічне підприємництво: навчальний посібник/ МОН. –

Київ: Мета, 2011. – 192 с.: іл.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39888 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік 

Кафедра Економіки та бізнес-технологій 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Князєва Тетяна В’ячеславівна 

 
 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11864  
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/34-kafedra-marketingu/sklad-

kafedri-marketingu/175-knyazeva-tetyana-v-yacheslavivna  
 

Тел.: +380666044970 

E-mail: tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.416 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна розроблена з урахуванням галузевої приналежності 

вищого навчального закладу та сучасних тенденцій в 

підприємницькій діяльності 

Лінк на дисципліну Методичні матеріали до дисципліни знаходяться у розробці 
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http://feba.nau.edu.ua/details-menu/34-kafedra-marketingu/sklad-kafedri-marketingu/175-knyazeva-tetyana-v-yacheslavivna

