
 



 
 
 
 



1. Мета дисципліни – формування у студентів систематизованих знань із основ підприємницької 
діяльності, набуття ними компетентностей щодо започаткування та ефективного управління 
власною справою на засадах сталого розвитку та/або інтеграції екологічних аспектів у 
підприємницьку діяльність. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання теоретичних основ економічної теорії, екології, державного регулювання 
економіки; 
2. Вміти працювати з природоохоронною документацією; 
3. Володіти навичками планування роботи та виконання розрахункових робіт. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Основи зеленого бізнесу»  є складовою циклу дисциплін вільного вибору студента 
освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-
Екологія. В рамках курсу студенти вивчають загальні закономірності, принципи формування та 
функціонування зеленого бізнесу. Розглядають практичні кроки по створенню власної справи у 
сфері зеленого бізнесу відповідно до чинного законодавства України та оцінки його ефективності. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  
- оволодіти навичками мотивувати людей та рухатись до спільної мети; 
- набути здатності застосовувати міждисциплінарні підходи для критичного осмислення 

екологічних проблем; 
- оволодіти природоохоронними заходами, необхідних для забезпечення основних форм 

діяльності підприємства (установи). 
 

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:  
ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук; 
ФК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства; 
ФК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Програмними результатами навчання є: ПР01. Демонструвати розуміння основних 
принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами; ПР03. Розуміти 
основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування; ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 
донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології; ПР18. Поєднувати навички 
самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; ПР20. Уміти формувати запити та визначати 
дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства. 



5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
1. знання; 2. вміння Форми 

викладання  
і навчання 

Методи  
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Визначення поняття «зелений бізнес», 
його родові ознаки. Цілі, функції сучас-
ного бізнесу та його місце в суспільних 
відносинах 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи  

10 

1.2 Економічні, екологічні та правові основи 
здійснення екологічної бізнес-діяльності 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

10 

1.3 Роль  та силу конкуренції у розвитку 
бізнесу 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

10 

1.4 Особливості зеленого бізнесу з враху-
ванням сфери функціонування  

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

15 

1.5 Механізм створення власної справи та 
його основні етапи відповідно до чинного 
законодавства 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

15 

2.1 Визначати пріоритетні напрямки інтегра-
ції екологічних аспектів у підприємницьку 
діяльність 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Есе, усні відповіді 
та доповнення 

5 

2.2 Скласти пакет документів для реєстрації 
суб’єкта підприємницької діяльності 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Есе, усні відповіді 
та доповнення 

10 

2.3 Обґрунтувати організаційну форму для 
проведення будь-якого виду екологічно 
орієнтованої підприємницької діяльності 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Есе, усні відповіді 
та доповнення 

10 

2.4 Використовувати принципи ділової етики 
задля успішного спілкування з бізнес-
партнерами   

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Есе, усні відповіді 
та доповнення 

10 

2.5 Визначати фактори зовнішнього середови-
ща, що впливають на ефективність та 
процес здійснення зеленого бізнесу 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Есе, усні відповіді 
та доповнення 

5 

 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання  
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 
1.5 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
2.5 

ПР01. Демонструвати розуміння основ-
них принципів управління природоохо-
ронними діями та/або екологічними 
проектами. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоре-
тичні та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері еко-
логії, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

ПР13. Уміти формувати ефективні кому-
нікаційні стратегії з метою донесення 
ідей, проблем, рішень та власного 
досвіду в сфері екології. 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
 

ПР18. Поєднувати навички самостійної 
та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прий-
няття рішень. 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

ПР20. Уміти формувати запити та визна-
чати дії, що забезпечують виконання 
норм і вимог екологічного законодавства. 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
3. Есе, усні відповіді та доповнення: РН 1.1–2.5 – 40 / 20 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 із Розділів 1 і 2 

відповідно. Студенти мають виконати есе та представити його під час практичних робіт. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

 
№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практ. Конс. С/Р 
 

 

Розділ 1. 
Зелений бізнес і його роль в сучасній економіці Напрями розвитку зеленого бізнесу 

1. Теоретичні, економічні та правові основи 
зеленого бізнесу. Ринок і конкуренція в 
системі зеленого бізнесу. 

2 2   

2. Умови розвитку та принципи організації 
зеленого бізнесу в світі та в Україні. 

2 2   

3. Політика ЄС, Канади та США щодо 
розвитку зеленого бізнесу. 

   10 

4. Виробництво та реалізація органічної 
сільськогосподарської продукції. 

2 2   

5. Бізнес у сфері відновлюваних джерел 
енергії. Екологічне будівництво. 

2 2   

6. Зелений транспорт та альтернативні 
джерела енергії. 

   15 

7. Переробка відходів і повторне викори-
стання матеріалів. 

2 2   

8. Інтеграція екологічних аспектів в інші 
види підприємницької діяльності. 

2 2   

9. Зелений туризм.    15 
Модульна контрольна робота 1  2   

 
 

Розділ 2. 
Практичні аспекти організації екологічно спрямованого бізнесу 

10. Проектування бізнес-моделі.  2 4   
11. Попит, пропозиція та переваги розбудови 

зеленого організаційного потенціалу. 
   20 

12. Процес створення власної справи та його 
основні етапи відповідно до чинного 
законодавства України. 

4 4   

13. Оцінка ефективності бізнесу. 2 2   
14. Створення умов для зеленого бізнесу.    12 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2  2   
ВСЬОГО 20 26 2 72 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 72 год. 
 
 
 
 
 
 



9. Рекомендовані джерела: 
 

 Основні: 
1. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн, Купалова Г. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: 

українсько-німецько-російсько-англійський. – К.: Знання, 2010. – 518 с. 
2. Гацька Л.П., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Екологічне управління 

підприємством/Л.П.Гацька, Ю.А.Сагайдак, Т.Б. Харченко. – Ірпінь: видавництво УДФСУ, 
2017. – 215 с. 

3. Марушевський Г., Хікман Д. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств: посібник 
// Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної допомоги 
«Партнерство для розвитку міст». – К., 2017. – 54 с. 

4. Содействие экологизации деятельности малых и средних предприятий: Украина. – ОЭСР, 
2016. – 97 с.  

5. На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва: дов. 
/ С.В. Берзіна та ін. – К.: Іститут екологічного управління та збалансованого 
природокористування, 2017. –138 с 

6. Норт К. Основы экологического менеджмента (введение в экологию промышленного 
производства). – М.: Премьер, 2004. 

7. Пахомова Н., Эндерс А., Рихтер К. Экологический менеджмент. – М. – С-Пб: Питер, 2003. 
 

Додаткові: 
1. Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства (2016) – 

оценка соответствия принципам Европейского акта о малом бизнесе. – Париж : ОЭСР, 
2016. – 409 с. 

2. Основні результати опитування «Сприяння поліпшенню екологічних показників малих і 
середніх підпри-ємств». – Research & Branding Group, 2015. – 49 с. 

3. Політика підтримки МСБ: доступ до фінансово-кредитних ресурсів. – К.: Європейський 
інформаційно-дослід-ний центр, 2015. – 30 с. 

4. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи. – 
К.: Центр гро-мадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. 
– 44 с. 

5. Стратегія підтримки зеленого бізнесу для об’єднань приватного бізнесу України з акцентом 
на металургійній та гірничодобувній промисловості. – К., 2011. – 38 с. Режим доступу: 
www.confeu.org/assets/files/propositions/Ukraine_Strategy_14.03.11_UKR.doc 

6. Экологизация малых и средних предприятий: Пособие по инструментам природоохранной 
политики для стран Восточного партнерства ЕС. – Программа «Экологизация экономики в 
странах Восточного партнерства» («EaP GREEN»), 2015. – 75 с. 

7. Экологическое кредитование в странах Восточного партнерства Европейского Союза. – 
Программа «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» («EaP GREEN»), 
2014. – 88 с.  

8. ДСТУ ISO 14004. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови 
щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.  

9. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.  
10. Мельник Л. Г. Экономика развития [Текст]: учебник / Л.Г. Мельник. – Сумы: 

Университетская книга, 2013. – 784 с. 
 




