




1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність розв’язувати складні спе-
ціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері екологічного менеджменту із застосуванням 
сучасних теорій та методів дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів із вико-
ристанням комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів Суспільна географія (Human geography), Економічна географія 
(Economic geography) та курсів з вивчення окремих компонентів навколишнього природного 
середовища. 
2. Знання теоретичних основ базових географічних теорій та концепцій. Знання і розуміння 
основних просторово-часових закономірностей будови географічної оболонки, та масштабно-
сті її сприйняття для орієнтування в географічному просторі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 
вивченню теоретичних та методичних аспектів екологічного менеджменту, нормативно- 

правових норм та міжнародних стандартів екологічного менеджменту, експертизи та аудиту, 
особливостям планування та підвищення екологічної безпеки проектів природокористування. 

При вивченні дисципліни особлива увага звертається на формування важливих фахо-
вих навиків та вмінь з раціонального природокористування та охорони навколишнього при-
родного середовища на окремих підприємствах. 

4. Завдання: опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 
фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (ре-
дакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК6 - здатність 
вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; 
ЗК9 - прагнення до збереження природноо навколишнього середовища та забезпечення 

фахових: ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 
екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння 
використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи (редакція ОП «Геодезія та 
землеустрій» 2019 р.).  

Програмні результати навчання: ПРН17- демонструвати здатність вчитися і бути су-
часно навченим. ПРН18 - виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної ін-
формації. ПРН21 - демонструвати прагнення до збереження навколишнього середовища, дія-
ти професійно, безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних при-
родних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне 
різноманіття географічного середовища. 
  

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність)

Форми (та/або методи 
і технології) 
викладання і 
навчання

Методи оцінювання 
та пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток 
у 

підсумко
вій оцінці 

з 
дисциплі
ни

Ко
д

Результат навчання

1.1 Визначення, основні цілі, завдання принципи, 
форми та методи екологічного менеджменту.

Лекція, самостійна 
робота



6.
6.

1.2 Основні нормативно-правові акти, що 
регламентують екологічний менеджмент 
в Україні , історія виникнення та 
особливості міжнародних стандартів 
серії ISO 14000

Лекція, 
самостійна 
робота Контрольн

а робота, 
залік

30

1.3 Основні вимоги до прийняття 
управлінських рішень в галузі 
природокористування з 
врахуванням вимог сталого розвитку 
суспільства. Сутність системи 
державного екологічного управління. 
Структура, Повноваження та функції 
органів державної 
влади в сфері екологічного управління.

Лекція, 
самостійна 
робота

1.4 Нормативно-правові основи, об’єкти, суб’єкти 
та класифікація видів екологічного 
ліцензування, сертифікації та страхування

Лекція, самостійна 
робота

1.5 Поняття та принципи системи екологічного 
менеджменту підприємства (організації). 
Планування діяльності та удосконалення 
екологічної політики. Характеристика 
основних елементів впливу на навколишнє 
середовище 
підприємством. Показники екологічності 
підприємства (організації). Моніторинг та 
аудит як ключові елементи діяльності системи 
екологічного менеджменту

Лекція, самостійна 
робота

Контрольн
а робота, 
залік

30
1.6 Сутність екологічного аудиту. 

Приватизаційний, інвестиційний та 
енергетичний екоаудит, комплексний 
експрес- аудит, аудит мінімізації відходів

Лекція, самостійна 
робота

1.7 Інструменти планування та попередження 
шкідливого впливу господарчої діяльності 
на довкілля. Інструменти регулювання. 
Економічні інструменти. Інструменти 
впливу на суспільну свідомість. 
Адміністративно- командні та ринково-
орієнтовані інструменти 
впровадження екологічної політики

Лекція, самостійна 
робота



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

7.
7.

2.1 Застосування міжнародних стандартів серії 
ISO 
14000

Семінарське заняття, 
самостійна робота

Семінарсь
ке 

завдання

5

2.2 Загальна характеристика існуючої системи 
екологічного менеджменту на 
діючому підприємстві (на вибір)

Семінарське заняття, 
самостійна робота

Семінарсь
ке 

завдання
5

2.3 Екологічний аудит викидів, скидів та відходів 
діючого підприємства

Семінарське заняття, 
самостійна робота

Семінарсь
ке 

завдання

20

3 Презентація проекту екологічного аудиту 
діючого підприємства

Семінарське заняття, 
самостійна робота

Семінарсь
ке 

завдання

5

4 Розробка пропозицій щодо вдосконалення 
системи екологічного менеджменту на 
діючому підприємстві

Семінарське заняття, 
самостійна робота

Семінарсь
ке 

завдання
5

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

2.
1

2.
2

2.
3

3 4

ПРН 17- демонструвати здатність вчитися і бути 
сучасно навченим.  

+ + + + +

 ПРН18 - виконувати пошук та опрацювання різних 
джерел географічної інформації. 

+ + + + +

ПРН 21- демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, 
безпечно та толерантно, у складних форс-мажорних 
обставинах, в різних природних, соціально-
економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи 
природне та культурне різноманіття географічного 
середовища.

+ + + + + +



7. Схема формування оцінки. 
7.1.Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами виступів на семінарських заняттях, написання кон-
трольних робіт та складання заліку. 

Семестрове оцінювання: 
1. Контрольна робота: РН 1.1-1.7 (знання) 20 балів/12 балів. 
2. Семінарські завдання: РН 2.1-2.3 (вміння) 30 балів/18 балів; 
3. Семінарські завдання: РН 3;4 (комунікація, автономність та відповідальність) 10 балів/6 
балів. 
4. Залік: РН 1.1-1.7 (знання) 40 балів/24 бали. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку. 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів до складання заліку не допускаються. 

7.2.Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж семестру. 
Доповідь та подачу електронного варіанту виконаного завдання студент робить на від-

повідному семінарському занятті або у зазначений викладачем термін; за доповіді, зроблені 
пізніше зазначеного терміну (без поважної на то причини), оцінка складає 50% від макси-
мальної кількості балів. 

Письмові контрольні роботи проводяться на восьмому та дванадцятому тижні навчання 
під час лекції. 

7.3.Шкала відповідності оцінок 

7.4.
7.4.

Зараховано / 
Passed

60-10
0

Не зараховано / 
Fail

0-59



8. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план лекцій і семінарських занять 

Загальний обсяг 90 год: 
Лекції – 18 год. 
Практичні роботи – 16 год. 
Самостійна робота – 54 год. 
Консультація – 2 год. 

№ 
п/п Назва 

теми

Кількість годин

Лекції Практичні Самостійн
а    робота

1

Тема 1. Вступ до курсу. Сутність та 
теоретичні основи екологічного менеджменту. 
Місце екологічного менеджменту в системі 
менеджменту організацій

2
- 4

2

Тема 2. Правова та нормативна база 
екологічного менеджменту в Україні. 
Міжнародні стандарти 
серії ISO 14000 в екологічному менеджменті 
та аудиті

2
2 6

3 Тема 3. Державне управління 
природокористуванням

2 - 4

4
Тема 4. Оцінка впливу на довкілля: нормативно- 
правова основа, сфера застосування, 
структура звіту, висновок та післяпроектний 
моніторинг

2
- 6

4 Тема 5. Екологічне ліцензування, сертифікація 
та 
екологічне страхування

2 4 4

5

Тема 6. Сутність та організація 
системи екологічного менеджменту та 
аудиту на 
підприємстві. Інструменти екологічної 
політики на підприємстві

2
4 6

6 Тема 7. Екологічний аудит в системі 
екологічного менеджменту

2 6 10

7 Тема 8. Екологічний моніторинг 2 - -

8 Тема 9. Інформаційне забезпечення системи 
екологічного менеджменту

2 - 4

ВСЬОГО 18 16 54



9. Рекомендовані джерела: 
1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах.– К.: Вентурі,1996.– 452с. 
2. Галушкина Т.П.Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и 
практика)/НАН Украины. Институт проблем рынка и экономико-экологических 
исследований.– Одесса, 2000.– 280с. 
3. Галушкіна Т. Екологічний менеджмент в Україні //Економіка України.– 1999.– №6. – с.78- 
83. 
4. Гринин А.С., Орехов Н.А., Шмидхейни С. Экологический менеджмент.– М.,2001.-203с. 
5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред.Ю.С. Шемчушенка.– 
К.:ТОВ "Видавництво "Юридична думка”, 2005.– 848 с. 
6. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту / Шевчук 
В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. – К.:Символ-Т,1997.– 221с. 
7. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред.В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк.– 
К.:Знання,2006.– 366 с. 
8.Малишко М.І.Екологічне право України: Навчальний посібник за ред. академіка Ярчука 
В.З.– К.,2001,– 392с. 
9. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник 
/За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД 
"Університетська книга", 2005.– 759 с. 
10. Основы экологического аудита. Учебное пособие /Под ред. А.Т.Никитина, 
С.А.Степанова.– М.:МНЭПУ,2001.– 390с. 

11. Проектування системи управління та менеджменту. Практикум /За ред. Й.С. 
Завадського.– К.: Урожай, 1994.– 208с. 

12. Серов Г.П.Экологический аудит – М.: Изд-во “Экзамен”, 2000.– 767с. 
13.Шевчук В.Я. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник для 
екологічного менеджменту.– К.: Символ-Т, 1997.– 247с. 

14.Шевчук В.Я.та інші. Екологічний аудит: Навколишнє природне середовище. 
Екоменеджмент. Екостандарти. Підприємство. Стратегія. Екологічна безпека. 
Конкурентоспроможність. Екопідприємство: Підручник для студентів екологічних спеціально-
стей.– К.:Вища школа,2000.– 344с. 
15.Шевчук В.Я.,Саталкін Ю.М.,Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління: Підручник.– 
К.:Либідь,2004.– 432 с. 

16. ISO 14040:2000. Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого цикла 
продукції. Принципи та структура. 

17. ISO 14041:2000. Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу 
продукції. Визначення цілі, сфери дослідження та інвентаризаційний аналіз. 

18. ISO 19011:2002. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны 
окружающей среды. 

19. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис 
елементів і настанови щодо їх застосування. 

20. ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови 
щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. 

21. ДСТУ ISO 14011-97. Настанови, щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури 
аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. 

22. ДСТУ ISO 14012-97. Настанови, щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні 
вимоги до аудиторів з екології. 

23. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.– Київ: Держстандарт 
України, 2001. 



24. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості 
Верховної Ради УРСР.– 1991.– №41.– 546с. 

25. Ладика М.М. Екологічний менеджмент і аудит: Навчально-методичний комплекс.


