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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу формування системи теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне 

наповнення та інструментарій зеленої економіки та агробізнесу у висококонкурентному 

середовищі.   

Завдання курсу  поглиблення  системи знань здобувачів вищої освіти про сутність, структуру, еволюцію та 

сучасні особливості зеленої економіки та агробізнесу; 

 вивчення основних міжнародних сценаріїв розвитку зеленої економіки;  

 вивчення інституційних засад впровадження зеленої економіки в Україні;  

 ознайомлення студентів з основними індикаторами зеленого бізнесу, ключовими 

сегментами та інструментарієм «зеленої» модернізації економіки України; 

  оволодіння знаннями проо особливості розвитку зеленого сільського господарства та 

агробізнесу.  

Компетентності ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.  

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.  

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.  

СК12. Здатність визначати та розв’язувати економічні задачі та проблеми, приймати відповідні 

аналітичні та управлінські рішення у сфері агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства  

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.  

ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.  

ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень.  

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.  

ПРН 16. Формулювати, аналізувати та приймати ефективні рішення рішення у сфері 

агробізнесу в контексті сталого розвитку суспільства. 



 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Зелена 

економіка як основа 

переходу до сталого 

розвитку суспільства 

2/2 Принципи забезпечення сталого 

розвитку і формування «зеленої» 

економіки. 

Хронологія та підґрунтя розвитку 

«зеленої» економіки як суспільної 

парадигми.  

Концепція «зеленої» економіки. 

Визначення «зеленої» економіки та її 

відмінностей від попередніх парадигм 

суспільного розвитку. Завдання та 

стимули «зеленої» економіки. 

Ключові принципи та кроки переходу до 

«зеленого» зростання. Відмінності та 

головні нововведення концепцій 

«зеленої» економіки та «зеленого» 

зростання. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

4 

Тема 2. Міжнародні 

сценарії розвитку 

зеленої економіки 

2/4 Етапи розвитку «зеленої» економіки у 

світовому контексті. 

Найважливіші міжнародні документи та 

регламенти розвитку зеленої економіки в 

світі: Декларація «Зеленого» зростання 

ОЕСР, Екологічна програма ООН під 

назвою Green Economy Initiative, Global 

Green Deal («Світова екологічна 

домовленість»), Стратегія «Європа-

2020».  

Особливості Концепції «зеленої» 

економіки в міжнародному форматі. 

Напрями трансформації для реалізації 

концепції «зеленої» економіки 

Глобальні виклики сьогодення в 

контексті поступу зеленої економіки, 

глобальні екологічні ризики.  

Цілі державної політики в «зелених» 

секторах економіки.  

Міжнародна політика «зеленого» 

зростання : оцінка переваг, бар’єрів та 

рушійних сил.  

Нові орієнтири розвитку інклюзивної 

«зеленої» економіки. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

4 

Тема 3. Інституційні 

засади впровадження 

зеленої економіки в 

Україні 

2/4 Необхідність розроблення та 

впровадження політики «зеленого» 

зростання в Україні. 

Трансформація моделі екологічного 

управління в Україні на засадах 

міжнародного досвіду. 

Інституційні засади переходу до моделі 

зеленої економіки в Україні. 

Нормативно-законодавче забезпечення. 

Імплементація законодавства України у 

сфері зеленої економіки у світове 

законодавство. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

7 

Тема 4. Передумови 

та аналіз розвитку 

зеленої економіки в 

2/4 Забезпечення України природно-

ресурсним потенціалом та потреба його 

раціонального використання.  

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

7 



Україні 

 

Аналіз екологічних проблем України в 

розрізі регіонів та необхідність їх 

вирішення. Деградація довкілля як 

ключова передумова впровадження 

моделі «зеленої» економіки.  

Сутність екологізації економіки як рушія 

забезпечення політики «зеленого» 

зростання на національному рівні. 

Основні напрями для досягнення 

прогресу на шляху «зелених» реформ в 

Україні. 

Оцінка спроможності національної 

моделі «зеленої» економіки. 

 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

Модульний контроль    10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Індикатори 

зеленої економіки 

 

2/4 Еволюція розвитку системи індикаторів 

«зеленої» економіки.  

Європейська методологія визначення 

індикаторів «зеленої» економіки: 

індикатори екологічної та ресурсної 

продуктивності; індикатори бази 

природних активів; індикатори 

екологічних аспектів якості життя; 

індикатори економічних можливостей та 

політичних рішень; індикатори, 

пов’язані із соціально-економічним 

контекстом та характеристиками 

економічного зростання. 

Адаптація показників «зеленого» 

зростання для України.  

Результативність визначення індикаторів 

«зеленої» економіки для України. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

7 

Тема  6.  Зелений 

бізнес як основа 

розвитку зеленої 

економіки 

2/4 Поняття та класифікація «зеленого» 

бізнесу. 

Тенденції розвитку «зеленого» бізнесу у 

світі та в Україні. Світовий зелений 

ринок: обсяг та структура. 

Основні компоненти зеленого бізнесу: 

зелені підприємства/компанії; сектор 

екологічних товарів та послуг (СЕТП); 

«зелена» індустрія або «зелені» сектори 

економіки. 

Огляд національних передумов 

«зеленого» бізнесу. 

Оцінка провалів ринку та напрямів 

активізації розвитку «зеленого» бізнесу в 

Україні. Бар’єри на шляху до «зеленої» 

модернізації бізнесу – інституційно-

регулятивні та фінансово-кредитні. 

Економічний механізм стимулювання 

розвитку «зеленого» бізнесу в Україні: 

регулятивного, організаційно-

економічного та кредитно-фінансового 

характеру. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

7 

Тема 7. Ключові 

сегменти та 

інструментарій 

«зеленої» модернізації 

економіки України* 

(гостьовий лектор: 

спеціаліст із 

2/4 Зелена енергетика як невід’ємна 

складова зеленої економіки. Основні 

завдання розвитку «зеленої» енергетики 

як базису низьковуглецевої економіки. 

Розвиток альтернативної енергетики. 

Енергетична стратегія України до 2030 

року. Відновлювані джерела енергії. 

Опрацювання 

лекційного матеріалу.  

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

згідно з методичними 

рекомендаціями. 

Проходження 

7 



діджитал 

технологій, Corteva 

Agriscience О. 

Коваленко) 

Зелений тариф. 

«Зелена» індустрія та технологічний 

розвиток. Новітні «зелені» технології. 

Концепція «Зеленої промисловості». 

Стратегія екологізації промисловості: 

Інструменти екологізації промисловості. 

Діджиталізація та зелена економіка. 

Стале споживання та виробництво. 

Принципи політики сталого споживання 

та виробництва в Україні. Шляхи 

укріплення інституціональної 

спроможності щодо забезпечення 

політики сталого споживання та 

виробництва. Сценарій розвитку сталого 

споживання та виробництва в Україні 

Концепція ресурсоефективного та більш 

чистого виробництва (РЕЧВ). Головні 

цілі РЕЧВ. Стратегія РЕЧВ. Групування 

чистих технологій за ступенем 

розв’язання екологічних проблем. 

 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

Тема 8. Розвиток 

зеленого сільського 

господарства та 

агробізнесу 

 

2/2 Зелене сільське господарство: 

передумови та перспективи розвитку. 

Інституційне забезпечення розвитку 

зеленого сільського господарства. 

Органічне сільське господарство: суть, 

етапи розвитку, принципи органічного 

виробництва, сучаний стан та 

перспективи розвитку. 

Циркулярне сільське господарство. 

Екологічна сертифікація та маркування в 

сфері екологічного землеробства. 

Суть та ключові сегменти зеленого 

агробізнесу.  

Розвиток зеленого туризму як складової 

зеленого агробізнесу. 

Маркетинг як інструмент зеленого 

агробізнесу. 

Екологічна сертифікація та маркування в 

сфері зеленого агробізнесу. Гармонізація 

стандіртів аграрної продукції у 

законодавстов ЄС. 

Зелений агробізнес в системі 

міжнародного співробітництва. 

 

Опрацювання 

лекційного матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-

методичних матеріалах, 

проходження 

тестування в системі 

електронного 

забезпечення навчання 

в Moodle 

7 

Модульний контроль    10 

Всього за 1 семестр 16/28   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття 

 

 

  



Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни  

«Зелена економіка та агробізнес» 

(денна форма навчання) 

 Поточне оцінювання знань (70) 
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Кількість балів за 

змістовний  модуль 
ЗМ1 32 бали ЗМ2 38 балів 

Теми №1 №2 №3 №4 

м
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
  

(1
0

 б
ал

ів
) 

 

№5 №6 №7 №8 
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Кількість балів за видами 

робіт змістових модулів, 

всього: 

4 4 7 7 7 7 7 7 

в т.ч.: активність на 

практичних заняттях 
3 3 6 6 6 6 6 6 

виконання самостійної 

роботи  
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки письмових робіт, проведення контрольних заходів здобувачі повинні 

дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є 

підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 
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