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Купінець Лариса Євгенівна, lek_larisa@ukr.net, 067-771-71-28 
Доктор економічних наук, професор 
Досвід роботи - понад 40 років, автор понад 200 наукових праць. 

Відомий в Україні науковець, чиї роботи присвячені актуальним проблемам 
формування систем інтегрованого управління природокористуванням, сталого розвитку, 
забезпечення економіко-екологічної безпеки, комплексного освоєння природно-ресурсного 
потенціалу приморських регіонів та континентального шельфу, економічного 
регулювання раціонального природокористування в секторах національної економіки, 
теорії і методології продовольчо-екологічної безпеки, екологізації секторів національної 
економіки, управління процесами екологізації. Займає посаду завідуючої відділом 
економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Приймає участь в підготовці 
наукових кадрів економічного профілю у Інституті проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України. Має досвід педагогічної роботи з 1992 р., зокрема в 
Одеському Національному економічному університеті (кафедра економіки підприємства) 
та в Центрі післядипломної освіти при ОНЕУ, Одеській національній академії харчових 
технологій (ОНАХТ) (кафедра управління бізнесом), Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України (ОРІДУ НАДУ) (економічної та фінансової політики). Неодноразово обиралась 
головою державної екзаменаційної комісії (Одеський національний політехнічний 
університет, Одеський торговельно-економічний інститут, Одеська державна академія 
будівництва та архітектури, Одеський державний екологічний університет). Пройшла 

СИЛАБУС 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

mailto:lek_larisa@ukr.net


 

стажування у наукових установах України та Польщі. Член редакційної колегії: збірника 
наукових праць (категорії Б) «Економічні інновації»; науково-періодичного видання 
«Економіка харчової промисловості», включеного до Переліку наукових фахових видань 
України, збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Має досвід практичної 
роботи в сфері бізнесу. 
Профіль НПП  
scholar.google.com/citations?hl=uk&user=tCEmQEQAAAAJ 
ORCID - 0000-0001-9251-4014 
ResearcherID (WоS) – AAI-7834-2021 
https://publons.com/researcher/4320384/larysa-kupinets/ 
Scopus Author ID – 57222103449 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222103449&amp;eid=2-s2.0-
85101444144 
Researchgate:   
https://www.researchgate.net/profile/Larysa-Kupinets 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та 
прикладні аспекти інституціонального забезпечення екологізації секторів 
національної економіки як основи формування та реалізації концепції сталого 
розвитку, ефективного використання природних ресурсів та збереження природного 
середовища, інноваційної трансформації секторів національної економіки та їх 
конкурентоспроможності. 

Мета та цілі 

Мета - формування цілісного уявлення про виклики,  суперечності та перспективи  
ліквідації інституціонального відставання та створення умов екологізації економіки 
шляхом оцінки інституціональної системи країни та діяльності інститутів у 
відповідності з міжнародними стандартами. 
Цілі: 
- формування уявлення щодо побудови конкурентоспроможної моделі економіки 
України на засадах зменшення негативного впливу економічного розвитку на 
довкілля; 
- усвідомлення секторальних екологічних проблем та сутності інтеграції екологічної 
політики в галузеві політики; 
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- визначення та осмислення основних закономірностей розвитку природи, економіки 
і суспільства; 
- оволодіння теоретичними, методологічними та прикладними аспектами 
екологізації галузей (секторів) економіки; 
- оволодіння навичками аналізу інституціональних трансформацій національної 
економіки на засадах екологоорієнтованого розвитку; 
- правове регламентування та організаційне забезпечення екологізації секторів 
економіки; 
- формування розуміння сутності сучасних механізмів та інструментів реалізації 
цілей і завдань екологізації. 

Формат 
Очні та дистанційні (за необхідністю) лекції із застосуванням мультимедійних 
засобів навчання, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні 
консультації . Підсумковий контроль – залік.  

Результати  
навчання 

Розуміти сутність стратегії державної екологічної політики України та завдань, 
що сприяють процесам екологізації. 
Визначати інституціональні трансформації національної економіки на засадах 
екологоорієнтованого розвитку, аналізувати зміни в  екологічному законодавстві та 
проводити власні наукові дослідження; 
Володіти навичками аналізу економіко-екологічних процесів та системної політики 
екологізації на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях. 
Використовувати методичні підходи до багатовимірної оцінки ефективності 
процесів екологізації економіки. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: 32 годин – аудиторних (лекції – 16 год., 
практичні заняття – 16год.); самостійна робота – 58 год. 

Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. 
Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно 
працювати з навчальною та додатковою літературою, з літературою на 
електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни 
потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої 
присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 



 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Теоретичні основи екологізації економіки: поняття,  цілі, завдання, очікувані результати  
Лекція 2 Методологічні засади дослідження процесів екологізації секторів національної економіки  
Лекція 3 Концептуальні засади та інституційні принципи політики екологізації секторів національної 

економіки 

Лекція 4 Методичні засади формування оціночного інструментарію процесу екологізації як базису сучасного 
секторального розвитку 

Лекція 5 Індикатори стійкості, екологічної ємності економіко-екологічних систем і розвиток 
екологоорієнтованого виробничо-господарської діяльності. 

Лекція 6 Модель економічного механізму: системне бачення методологічний базис, ієрархія цілей і завдань, 
оптимізація інструментарію 

Лекція 7 Екологічна інфраструктура як складова сучасної моделі соціо‐еколого‐економічної системи 
Лекція 8 Типізація та класифікація ризиків та загроз екологобезпечному розвитку секторів економіки 

 Практичні заняття (ПЗ) 
ПЗ 1 Управління процесами секторальної екологізації: сучасні підходи та їх застосування 
ПЗ  2 Екологізація морегосподарського комплексу 
ПЗ  3 Вибір пріоритетів екологоорієнтованого розвитку і функціонування агропродовольчого комплексу 

ПЗ  4 Організаційно-економічні механізми забезпечення екологічної безпеки аграрного 
землекористування 

ПЗ  5 Рибогосподарський комплекс в контексті сучасних екологічних викликів 

ПЗ  6 Екологоорієнтований розвиток військово-промислового комплексу в контексті світових 
природоохоронних стандартів   

ПЗ  7 Екологічні стандартизація, сертифікація, маркування 
ПЗ  8 Cтановлення сфери екологічних послуг, інформатизації і розвитку екобізнесу 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Інституціональна теорія екологічного розвитку 
2. Правові засади екологізації економіки 
3. Екологізація економіки в Україні: понятійно-

1. Масштаби змін природного середовища та фактори 
впливу 

2. Роль екологізації в досягненні цілей сталого розвитку  



 

категоріальний апарат секторальні пріоритети 
4. Секторальні  пріоритети екологізації економіки 
5. Методологічні засади дослідження процесів 

екологізації 
6. Система синтетичних індикаторів екологізації 

діяльності суб’єктів господарювання: методичні 
підходи до їх розрахунку 

7. Екологічний імідж підприємства: сутність, передумови 
та проблематика формування 

8. Екологічний імідж підприємства як фактор 
конкурентоспроможності 

9. Кластерний підхід як альтернатива галузевій політики 
екологізації економіки 

10. Управління та регулювання процесами екологізації 
економіки 

11. Ієрархія цілей та завдань екологізації економіки: 
локальний, регіональний, національний та міжнародний 
рівні 

12. Механізми та інструменти регулювання секторальної 
екологізації 

13. Екологічні інновації: поняття та типізація 
14. Секторальні екологічні інновації та стан їх 

використання 
15. Система стандартів у сфері  охорони навколишнього 

природного середовища. 
16. Галузева сертифікація 
17. Мотивація підприємств до проведення екологічної 

сертифікації 
18. Екологічна модернізація секторів економіки 
19. Секторальна екологічна інфраструктура, її функції та 

3. Реалії  екологізації української економіки 
4. Інноваційна  модель екологічної інфраструктури в 

Україні 
5. Сучасні проблеми управління екологізацією 

виробництва 
6. Види природозберігаючих технологій 
7. Методики розрахунку інтегрального показника 

екологічного рівня існуючого стану промислового 
виробництва 

8. Підтримка активізації процесів екологізації з боку 
бізнесу, держави, науки, громадськості на засадах 
спільних інтересів 

9. Ринок екологічних послуг 
10. Світовий досвід у сфері правового регулювання 

екологізації підприємств  
11. Практики зарубіжних країн розвитку «зеленої» 

економіки 
12. Екологізація світових товарних ринків 
13. Категорії екологічних практик 
14. План дій щодо екологізації: 

- Промисловості; 
- Сільського господарства; 
- Аграрного землекористування; 
- Міського будівництва; 
- Продовольчого комплексу; 
- Рибогосподарського комплексу; 
- Військово-промислового комплексу. 

     15. Імплементація моделі зеленого зростання в контексті 
європейських вимог до секторальної екологізації  
 



 

роль в сталому розвитку секторів економіки 
20. Удосконалення інформаційного забезпечення як 

складової системи управління розвитком екологізації 
секторів економіки 
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Сума балів за всі види навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали 
нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• Відвідування 

лекцій - 40% 
семестрової 
оцінки; 

• Самостійна 
робота - 20% 
семестрової 
оцінки; 

• Залік -  40% 
семестрової 
оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 

F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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