




ВСТУП 

 

Програму навчальної дисципліни «Розробка і менеджмент екологічних 

проектів» (Environmental projects development and management) складено 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) 

напряму 10 Природничі науки спеціальності 103 Науки про Землю спеціалізації 

Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування в майбутніх 

докторів філософії професійної компетентності щодо розроблення та 

ефективного менеджменту екологічних проектів для досягнення встановлених 

проектних цілей і забезпечення очікувань стейкхолдерів. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування в аспірантів уявлення про теоретичні й методологічні засади 

розроблення та ефективного управління екологічними проектами; 

- оволодіння аспірантами вміннями щодо здійснення аналізу технічних, 

економічних, екологічних, соціальних наслідків упровадженням екологічних 

проектів; урахування ризиків і невизначеності під час розробки й реалізації 

екологічних проектів;  

- розвиток в аспірантів здібностей до проектної науково-дослідної роботи; 

осмислення необхідності використання проектного підходу у професійній 

діяльності та для реалізації екологічної політики. 

1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 год. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

4 год. 4 год. 

Практичні, семінарські заняття 

26 год. 4 год. 

Лабораторні заняття 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання  

0 год. 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні досягти 

таких результатів навчання (компетентності): 

загальні компетентності: 



  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

менеджменту, етики ділового спілкування, навички роботи в команді; 

фахові компетентності: 

- здатність розробляти та управляти проектами;  

- розуміння еколого-економічних наслідків антропогенного впливу на 

природне середовище, визначення його екологічно безпечних змін та засобів 

збереження; 

- здатність розробляти науково обґрунтовані рекомендації для підтримки 

управлінських рішень у природоохоронній і природовідновлювальній 

діяльності. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Екологічний проект як об’єкт управління. Сутність, ознаки та 

класифікація екологічних проектів. Середовище й учасники проекту. Етапи 

розробки екологічного проекту. Концепція життєвого циклу екологічного 

проекту. Проектний аналіз як складник управління екологічними проектами.  

Тема 2. Функціональний аналіз екологічних проектів.  

Екологічний аналіз проектів, оцінка екологічних наслідків. Технічний 

аналіз проектів. Соціальний аналіз проектів. Мета й завдання інституційного 

аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу 

внутрішніх факторів на проект. Економічний аналіз проектів. Оцінка 

економічної привабливості та ефективності проекту. 

Тема 3. Критерії прийняття проектних рішень.  

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку 

основних показників ефективності проекту. Порівняння проектів за допомогою 

різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. 

Тема 4. Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах ризику й 

невизначеності.  

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки 

ризиків екологічних проектів. Управління та зниження ризиків. 

Тема 5. Управління проектним циклом: європейський досвід для 

України. 

Керівництво з управління проектним циклом (за Європейською комісією). 

Взаємозв’язок управління проектним циклом з управлінням проектами. 

Інструменти проектного циклу. Інтегрований підхід. Логіко-структурний 

підхід. Логіко-структурна матриця. 

Тема 6. Рекомендації з розроблення й управління екологічними 

проектами в публічній сфері. 
Управління проектами як засіб реалізації екологічної політики. Етап 

програмування. Етап ідентифікації. Етап формулювання. Етап фінансування. 

Етап впровадження. Моніторинг й оцінювання. 

Тема 7. Основи управління науковими проектами в екологічній сфері. 



  

Науковий проект як цикл інноваційної діяльності. Загальна характеристика 

наукових проектів. Специфіка наукових проектів і модель системи управління 

науковими проектами. Класифікація завдань управління науковими проектами. 

Особливості написання успішної проектної заявки на грант. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі усьо- 

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

Тема 1. Екологічний проект як 

об’єкт управління 
12 1 2 - - 9 12 1 - - - 11 

Тема 2. Функціональний аналіз 

екологічних проектів 
12 1 4 - - 7 12 1 - - - 11 

Тема 3. Критерії прийняття 

проектних рішень 
12 - 4 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 4. Оцінка та прийняття 

проектних рішень в умовах 

ризику й невизначеності 

12 - 4 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 5. Управління проектним 

циклом: європейський досвід для 

України 

14 1 4 - - 9 14 1 - - - 13 

Тема 6. Рекомендації з 

розроблення й управління 

екологічними проектами в 

публічній сфері 

14 1 4 - - 9 14 1 1 - - 12 

Тема 7. Основи управління 

науковими проектами в 

екологічній сфері 

14 - 4 - - 10 14 - 1 - - 13 

Усього годин 90 4 26 - - 60 90 4 4 - - 82 

 

4. Теми семінарських і практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Формування готовності до обґрунтування концепції екологічного 

проекту 
2 

2 
Формування готовності до здійснення функціонального аналізу 

екологічних проектів 
4 

3 Формування готовності до оцінювання ефективності проектних рішень 4 

4 
Формування готовності до оцінювання та прийняття проектних рішень в 

умовах ризику й невизначеності 
4 

5 
Формування готовності до управління проектним циклом за 

рекомендаціями Європейської комісії  
4 

6 
Формування готовності до розроблення й управління екологічними 

проектами в публічній сфері 
4 

7 
Формування готовності до управління науковими проектами в 

екологічній сфері 
4 

Разом годин 26 

 



  

 

5. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота передбачає, що кожен аспірант опрацьовує навчальний 

матеріал, виконує практичні завдання, науково-дослідну роботу й готується до 

виступу й обговорення основних питань з відповідної теми. Протягом вивчення 

курсу наскрізним завданням для самостійної роботи є підготовка та презентація 

проектної заявки на грант або на конкурс наукових проектів молодих учених. 

Крім того, кожен аспірант за однією з нижче перелічених тем готує 

інноваційний метод вивчення теми (міні-тренінг, ділову, рольову чи 

інтелектуальну гру, або кілька міні-кейсів чи ситуаційних вправ).  
 

№ 

з/п 
Тематика самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Екологічний проект як об’єкт управління 9 

2 Функціональний аналіз екологічних проектів 7 

3 Критерії прийняття проектних рішень 8 

4 
Оцінка та прийняття проектних рішень в умовах ризику й 

невизначеності 
8 

5 Управління проектним циклом: європейський досвід для України 9 

6 
Рекомендації з розроблення й управління екологічними проектами 

в публічній сфері 
9 

7 Основи управління науковими проектами в екологічній сфері 10 

Разом годин 60 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом. 

 

7. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни «Розробка і менеджмент екологічних 

проектів» використовують такі методи навчання: 

І. Інформаційно-презентативні: 

1) усні: лекція, міні-лекція, розповідь, пояснення;  

2) письмові: конспект, план, тези, цитати, графіки, схеми;  

3) наочно-усні: демонстрація, слайди, відео.  

ІІ. Алгоритмічно-дійові: 

1) діалогічні: бесіда, дискусія, консультація, семінари, питання-відповіді;  

2) предметно-групові: питання, ситуаційні завдання;  

3) групові: робота в малих групах, мозковий штурм, круглі столи. 

ІІІ. Самостійно-пошукові: 

1) індивідуальна робота: складання проектної заявки; 

2) самостійна робота: питання, ситуаційні завдання. 

 

8. Методи контролю 

Під час вивчення дисципліни «Розробка і менеджмент екологічних 

проектів» здійснюють такі види контролю: поточний протягом семестру; 



  

контрольна робота за підсумками опанування тем робочої програми навчальної 

дисципліни; підсумковий семестровий (залік). 

Поточний контроль проводить науково-педагогічний працівник у формі 

усного опитування або письмового контролю на практичних заняттях і лекціях. 

Можливе проведення поточного контролю у формі колоквіуму, комп’ютерного 

тестування.  

Підсумковий семестровий контроль із дисципліни є обов’язковою формою 

оцінювання результатів навчання та проводиться в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу і в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

програмою дисципліни. 

 

9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль і самостійна робота 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
11 60 40 100 

7 7 7 7 7 7 7 

Т1, Т2 ... Т7 – теми. 

Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) складається з оцінки за поточний 

контроль, яка становить 60 балів (максимум) та оцінки за підсумковий 

семестровий контроль (залік), яка становить 40 балів (максимум). 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90–100 відмінно  

зараховано 70–89 добре  

50–69 задовільно  

1–49 незадовільно не зараховано 
 

Оцінювання успішності й результатів навчання здобувачів із дисципліни 

здійснюють за такими критеріями:  

Критерії оцінювання успішності й результатів навчання із дисципліни 
Оцінка Рівень сформованості компетентностей 

«Відмінно» 

Здобувач має всебічне системне й глибоке знання програмного 

матеріалу; засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою; 

чітко володіє понятійним апаратом, методами, методиками й 

інструментами, передбаченими програмою; викладає матеріал у 

логічній послідовності; уміє без помилок виконувати практичні 

завдання, які передбачені програмою курсу; робить узагальнення й 

висновки; наводить практичні приклади в контексті тематичного 



  

матеріалу. 

«Добре» 

Здобувач має ґрунтовне знання програмного матеріалу; засвоїв основну 

літературу; володіє понятійним апаратом, методами, методиками та 

інструментами, передбаченими програмою, допускаючи незначні 

погрішності в окремих елементах процедур; уміє виконувати практичні 

завдання; викладає матеріал у логічній послідовності; робить певні 

узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у 

контексті тематичного матеріалу або допускає незначні помилки у 

формулюванні термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки в 

розрахунках під час вирішення практичних завдань. 

«Задовільно» 

Здобувач засвоїв матеріал не у повному обсязі, тобто йому притаманне 

посереднє знання основного програмного матеріалу; викладає у 

відповіді виключно нормативний матеріал, механічно засвоєний з 

лекційного курсу або навчального посібника; дає неповну відповідь на 

поставлені теоретичні питання; допускає значні помилки під час 

вирішення практичних завдань. 

«Незадовільно» 

Здобувач не засвоїв навчальний матеріал, тобто неспроможний до 

викладення у відповіді нормативного матеріалу; дає неправильні 

відповіді на поставлені теоретичні питання; допускає грубі помилки в 

розрахунках або взагалі не вміє чи неправильно виконує розрахунки під 

час вирішення практичних завдань. 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: 

навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 231 с. 
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менеджмент: просто про складне: навч. посіб.; за заг. ред. В. А. Верби. Київ: 

КНЕУ, 2009. 299 с. 

3. Гонтарева І. В. Управління проектами: підручник. Харків: ХНЕУ, 2011. 

444 с.  

4. Єгорченков О. В., Єгорченкова Н. Ю., Катаєва Є. Ю. Азбука управління 

проектами. Планування: навч. посіб. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с. 

5. Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і 

проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та 

проектну діяльність): практ. посіб.; за ред. В. Кучинського. Київ: К.І.С., 2012. 

138 с. 

6. Кучер А. В., Кучер Л. Ю. Управління екологічними проектами: робочий 

зошит для комплексного тренінга. Харків: Смугаста типографія, 2018. 36 с.  

7. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: 

підручник; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. Київ: ЦНЛ, 2010. 432 с.  

8. Рач В. А., Россошанська О. В., Медведєва О. М. Управління проектами: 

практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.; за 

ред. В. А. Рача. Київ: К.І.С., 2010. 276 с. 
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