
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

Силабус дисципліни 
“ Екологізація економіки рибогосподарської галузі ” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  - Біоресурсів, 
аквакультури та 
природничих наук 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма – Водні біоресурси та 
аквакультура 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 2 рік, 3 семестр 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Ращенко Анастасія Вікторівна, к.е.н., доцент 

Профайл викладача (-
ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-eco-bezpeka/m-sklad-eco-
bezpeka/rashchenko-anastasiya-viktorivna 

Контактна інформація моб. тел. - (050) 2931021;  
e-mail: a.rashchenko@gmail.com 

Сторінка курсу в 
Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щовівторка з 12.00 до 
16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Дисципліна «Екологізація економіки рибогосподарської галузі» буде цікавою 

студентам, майбутнім фахівцям, яким необхідно володіти ресурсозберігаючими 
(безвідходними) технологіями та інструментами попередження впливу на довкілля в 
процесі своєї діяльності, зокрема під час проєктування та реалізації технологій виробництва 
продукції рибництва. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета викладання дисципліни: набуття студентами знань і навичок, формування в 

них екологічно орієнтованого світогляду, що створює необхідні передумови для прийняття 
рішень і здійснення господарської діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни: розуміння інноваційних методів екологізації 
економіки; взаємозв’язків між вимогами соціально-економічного розвитку, станом 
навколишнього середовища й умовами життєдіяльності людей; економічних аспектів 
взаємодії суспільства і природи; напрямів підвищення еколого-економічної ефективності 
економіки рибогосподарської галузі. Зміст дисципліни дозволяє здобувачу вищої освіти 
отримати навички визначення економічної цінності компонентів навколишнього 
природного середовища; здійснення еколого-економічне обґрунтування господарських 
рішень. 

Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  



ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних 

біоресурсів та аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 
 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 22  
Практичні  26  
Самостійна робота 72  

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Вплив виробничої діяльності на довкілля. 4  
2 Т2 Особливості використання природо-ресурсного потенціалу. 4  
3 Т3 Концепція циркулярної економіки 6  
4 Т4 Міжнародний досвід екологізації економіки рибогосподарської 

галузі 4  

5 Т5 Стратегічні пріоритети екологізації рибогосподарської галузі 
України 4  

6 Т6 Управління процесами екологізації виробництва.  4  
7 Т7 Економічні аспекти екологізації виробництва в 

рибогосподарській галузі 4  

8 Т8 «Зелені» та енергоефективні технології в рибогосподарській 
галузі. 10  

9 Т9 Інвестиційне забезпечення екологізації діяльності підприємств 
рибогосподарської галузі 8  

Разом: 48  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 
Лекції 1 11 11 
Практичні заняття 3 13 39 
Модульна контрольна робота* 5 2 10 
Разом: - 60 



Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати навчання: 
РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні 

ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю 
інформацію. 

РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем водних 
біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням 
виробничих, правових, економічних та екологічних аспектів.  

 
7. Пререквізити 

Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до 
вивчення даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких 
дисциплін – «Екологічне підприємництво у рибництві», «Організація бізнесу в рибництві», 
«Виробничий менеджмент», «Економіка рибогосподарської галузі». 

 
8. Політики дисципліни 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 
таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів 
та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 
і передбачають використання презентацій. 

 
10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Базова  

1. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник. — Суми: ВТД “Університетська 
книга”, 2006. — 367 с. 

2. Стасишен М.С. Екологозбалансований розвиток рибогосподарського комплексу 
України: [монографія] / М.С.Стасишен. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – 323 с. 

3. Сафранов Т. А., Губанова О. Р., Лукашов Д. В. Еколого-економічні основи 
природокористування: навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 349 с. 

4. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та 
аудит: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с. 

 



Допоміжна
1. Зелені технології у промисловості: монографія / І. А. Василенко та ін. Дніпро: 

Акцент ПП, 2019. 366 с.

2. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний 
документ. ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», ГО «Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій» і ГО «Діксі груп», 2020. 74 с.

3. Тузяк В. Є. Рекуперація промислових відходів. Технології видобутку рідкісних, 
рідкісноземельних та радіоактивних елементів з промислових відходів. Львів: Каменяр,
2019.439 с.

4. Schroder P., Anantharaman М., Anggraeni К., Foxon Т. J. The Circular Economy and 
the Global South Sustainable Lifestyles and Green Industrial Development. 2019. 238 p.

5. Circular economy action plan https://ec.europa.eu/environment/strategv/circular- 
economv-action-plan en#ecI-inpage-873

6. Charter M. Designing for the Circular Economy. 1st Edition. 2018. London. 424 p.

Викладач___________  В. Ращенко

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною комісією 
факультету
Протокол № 1 від «31» серпня 2021 р. ___

Силабус затверджений
Протокол № 1 від « ЗО » серпня 2021 р.

Декан факультету

Г арант освітньої прогр (М.М. Світельський)

(А.В. Вишневський)

Завідувач кафедри (М. М. Світельський)

Голова НМК факультету ( О.Л. Кратюк)
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