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Силабус навчальної дисципліни 

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4/90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

організація еко-стартапів, Smart green бізнес, органічний бізнес, 

зелений туризм, зелений маркетинг, екологічна стандартизація та 

сертифікація 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування в майбутніх фахівців компетентностей, необхідних 

для роботи в профільних структурах органів влади різного рівня, 

експертних організація, або ж започаткування та ведення 

«зеленого» бізнесу 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти аналізувати бізнес-процеси у перспективних секторах 

зеленої економіки, які стрімко розвиваються: відновлюваній 

енергетиці, електротранспорті, «зелених» фінансах тощо; збирати 

й аналізувати необхідну інформацію, розробляти управлінські 

рішення та рекомендації з питань екологічної модернізації бізнесу.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність започатковувати green-стартапи; залучати «зелені» 

фінанси; запроваджувати системи екологічного менеджменту; 

проводити міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ 

і проблем при розробці програм розвитку зеленої економіки або ж 

«зелених» бізнес-проектів із застосуванням статистичних та інших 

програмних продуктів  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Менеджмент зелених інвестицій» 

Тема 1. Трактування «зеленої» економіки та «зеленого» зростання: 

головні аспекти та недоліки 

Тема 2. Загальні принципи політики «зеленого» інвестування 

Тема 3. «Зелені» інвестиції: сутність, вимірювання та інструменти 

фінансування 

Тема 4. Механізми та інструменти політики «зеленого» 

інвестування 

Тема 5. Типи та механізми застосування інвестиційних стимулів в 

реалізації еко-стартапів 

Тема 6. Глобальні тренди «зеленого» інвестування 

Тема 7. Сучасний стан та головні перешкоди для реалізації 

політики «зеленого» інвестування в Україні 

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  



Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник/ МОН 

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

Демяненко К.А. Екологічний менеджмент у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємств: автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 

08.00.04/ МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка.  – Київ, 2018. – 20 с. 

Князєва Т.В. Міжнародна екологічна політика: теорія, 

методологія, сценарії розвитку: Монографія. – Хeрcон: ПП 

Вишeмирcький В.C., 2014. – 384 с. 

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 

Тел.: +380666044970 

E-mail: Tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 


