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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів комплексу теоретичних знань та практичних 
навичок застосування методології, технологій екологічного маркетингу, принципів і критеріїв 
побудови системи екологічно орієнтованої маркетингової діяльності підприємства як ефективного 
динамічного засобу реалізації механізму конкурентного ринку за рахунок прийняття більш 
кваліфікованих управлінських рішень. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати зміст навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Екологія», «Економіка 
природокористування», «Організація управління в екологічній діяльності», «Основи «зеленого» 
бізнесу». 
2. Вміти самостійно застосовувати знання із загальної екології, економіки природокористування 
та інших навчальних дисциплін для вирішення конкретних науково-практичних задач; працювати 
з науковою та науково-методичною літературою. 
3. Володіти елементарними навичками системного аналізу.  
 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Дисципліна «Маркетинг»  належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. В рамках 
курсу студенти вивчають сутність, зміст та значення екологічного маркетингу в діяльності 
сучасних підприємств. Виникнення та сутність екологічного маркетингу – розділ присвячений 
дослідженню специфіки екологічного маркетингу, чинників розвитку екологічних потреб і 
екологічних товарів, аналізу типів екологічно спрямованої поведінки споживачів та їх мотивації 
до споживання екологічних товарів. Особливості застосування екологічного маркетингу в Україні 
– розділ зосереджує увагу на напрямках розвитку ринку екологічних товарів у світі й Україні, 
особливостях просування екологічних товарів на ринку, процедурі екологічного маркування та 
оптимізації витрат на просування екологічних товарів різного рівня мотивації споживання. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями дисципліни є: 

- надати студентам цілісну систему знань про основи традиційної і сучасної логіки (головна 
проблематика, визначальні поняття, методи дослідження, історична тяглість розвитку); 

- удосконалити навички критичного ставлення до міркувань (адекватне розуміння, належний 
аналіз, компетентне оцінювання та коректне конструювання міркувань);  

- сформувати розуміння базових принципів побудови і критеріїв оцінки правильності 
міркувань певних видів; 

- трансформувати інтуїтивні навички розпізнання хороших і поганих міркувань на 
усвідомлене розуміння чому саме міркування є хорошими та поганими у логічному сенсі; 

- сформувати уміння практичного застосування логічних технік до аналізу міркувань і 
понять.  

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей:   
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
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фахових: 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук; 
ФК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління. 

Програмними результатами навчання є: ПР01. Демонструвати розуміння основних 
принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами; ПР08. Уміти 
проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих 
рішень; ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення; ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні 
стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання  

 

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисциплін-

ни 
Код 

Результат навчання 

1.1 Сутність концепції маркетингу та 
його види. Сучасні тенденції роз-
витку маркетингу у світі та в 
Україні. Характеристику та марке-
тингову класифікацію 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота 1 і 2, 
виступи на 
семінарах 

25 

1.2 Методику проведення маркетин-
гових досліджень та взаємодію 
елементів та методику розробки 
комплексу маркетингу 

Лекція, 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 
робота 1 і 2, 
виступи на 
семінарах 

25 

2.1 Визначати та сегментувати ринок 
екологічних товарів. Оцінювати 
конкурентоздатність екологічних 
товарів та фірми 

Семінари, 
самостійна  робота 

Модульна 
контрольна 
робота 1 і 2, 
виступи на 
семінарах 

20 

2.2 Визначати типи товарів та типи 
споживачів. Здійснювати аналіз 
мотивації споживання до спожи-
вання товарів, у тому числі 
екологічних товарів 

Семінари, 
самостійна  робота 

Модульна 
контрольна 
робота 1 і 2, 
виступи на 
семінарах 

20 

3.1. Демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією, ведення про-
фесійної наукової дискусії, а також 
письмово відображувати та пре-
зентувати результати своїх дослід-
жень українською мовою 

Семінари, 
самостійна  робота 

Виступи на 
семінарах 

5 

4.1 Працювати ефективно одноосібно, 
у складі команди і в мульти-
дисциплінарному оточенні, засто-
совуючи здатність до навчання 
впродовж життя 

Семінари, 
самостійна  робота 

Виступи на 
семінарах 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів 
управління природоохоронними діями та/або еколо-
гічними проектами. 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використан-
ням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих 
рішень. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання не передбачу-
ваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів 
їх вирішення. 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні страте-
гії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного 
досвіду в сфері екології. 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
 
7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
3. Виступи на семінарах (презентації, доповіді, усні відповіді, доповнення, ситуаційні 

вправи, дискусії): РН 1.1–4.1 – 60 / 30 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 
відповідно. Оцінювання роботи на семінарських заняттях здійснюється протягом семестру. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ Назва  тем 
Кількість годин 

Лекції Семі-
нари 

4 
 

Конс. С/Р 

Розділ 1. Виникнення та сутність маркетингу 
1. Концепція маркетингу в контексті сталого розвитку. 

Сутність і види екологічного маркетингу. 
2    

2. Концептуальний розвиток маркетингу та його види. 
Ситуативні вправи з визначення концепцій маркетингу 
на реальних фірмах, характеристика концепції 
екологічного маркетингу. 

 2   

3. Історія становлення маркетингу в світі та в Україні. 
Фактори впливу на формування комплексу маркетингу, 
необхідність їх відслідкування та врахування. 

   10 

4. Стан, тенденції та чинники розвитку потреб. Типи 
товарів за рівнем екологічності. 

3    

5. Практичні кейси для визначення потреб на макро- та 
макрорівні. Практикум з визначення рівня екологічності 
товарів експертним методом. 

 2   

6. Концепція життєвого циклу товару. Розширена концепт-
ція життєвого циклу товару в маркетингу. Екологічний 
вплив товару на різних етапах життєвого циклу. 

   10 

7. Аналіз мотивації споживання товарів. Атрибутивність 
споживчого вибору та його типи за мотивацією. 

2    

8. Практичні вправи щодо маркетингових методів 
формування раціональних, емоційних та моральних 
мотивів екологічно орієнтованого споживання. 

 2   

9. Різні підходи до типології споживачів. Сегментування 
ринку товарів у різних країнах. 

   10 

Модульна контрольна робота 1  1   
Розділ 2. Особливості застосування маркетингу в Україні 

10. Напрямки розвитку ринку екологічних товарів у світі й 
Україні. 

2    

11. Географічна та галузева структура світового ринку 
товарів. Сучасний стан ринку товарів в Україні. 

 2   

12. Маркування. Особливості просування екологічних 
товарів на ринку. 

3    

13. Основні групи знаків маркування. Їх вигляд і країни 
застосування. Програма маркування в Україні. Залеж-
ність ефективності застосування знаків маркування від 
структури ринку споживачів за мотивацією. 

 2   

14. Оптимізація витрат на просування товарів різного рівня 
мотивації споживання. 

2    

15. Ситуативні вправи щодо застосування різних інстру-
ментів просування товарів. 

 2   

16. Індивідуальний проект з визначення стану ринку 
товарів, особливостей продажу, розміщення та 
просування товарів із маркуванням на прикладі певної 
торговельної мережі. 

   30 
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Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2  1   
ВСЬОГО 14 14 2 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Консультації – 2 год. 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
 
Основні:  
1. Гацька Л.П., Карлащук С.В., Харченко Т.Б. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / 

Л.П.Гацька, С.В.Карлащук, Т.Б.Харченко / заг. ред. Гацька Л.П. – К., 2018. – 164 с. 
2. Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – К.: 

Знання, 2012. – 319 с. 
3. Зіновчук Н.В., Ращенко А.В. Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-

во ЖДУ ім.І.Франка, 2015. – 190 с. 
4. Екологічний маркетинг: Навч. посібник / Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І., Дідович 

А.П. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 248 с. 
5. Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко, Є.В. 

Крикавський [ та ін. ] ; за ред. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с. 
6. Шатровский А.Г. Фундаментальные основы маркетинга: системное естествознание и 

экология: Учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / А.Г. 
Шатровский; МОН Украины. ХНУ им.В.Н. Каразина.Экономический факультет. – Харьков: 
Каравелла, 2003. – 188 с. 

 
Додаткові: 
1. Ілляшенко С.М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: 

[монографія] / С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко; за ред. д.е.н.,проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: 
ВТД “Університетська книга”, 2012. – 250 с.  

2. Ковальчук С.В., Забурмеха Є.М. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів 
органічної продукції / С.В. Ковальчук, Є.М Забурмеха // Маркетинг і цифрові технології. –
2017. – № 1. – Том 1. – С. 34. 

3. Екологічний маркетинг [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://www.kazsu.kz/do/books/ecolog_marketing/litra.htm 

4. Жубанова Л.К. Введение в экологический маркетинг // Жубанова Л.К., Самурзина А.Г., 
Ефремова С.В., Хамзина М.Ш. Учебное пособие. – Алматы, 2000. – 356 с. 

5. Негреба О.Н. Экологическая маркировка как фактор эффективного продвижения товаров в 
условиях рынка // Праці П’ятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих 
учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, 
стале економічне зростання” / Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: 
ДонНУ. – 2004. – Ч. 3. – С. 310-313.  

6. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За 
заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД 
"Університетська книга", 2005. – С. 416-434. 
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7. Прокопенко О.В. Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації 
виробництва // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2005. – № 10 
(82). – С. 23-31. 

8. Awareness and Behaviour concerning Global Environmental problems and Their Impact on 
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