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Силабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент»

Назва дисципліни Екологічний менеджмент
Адреса викладання

дисципліни
Львів, Проспект Свободи, 18.

Факультет та кафедра,
за якою закріплена

дисципліна

Економічний, кафедра менеджменту

Галузь знань,шифр та
назва спеціальності

07 «Управління та адміністрування», 073 «Менеджмент»

Викладачі дисципліни Оробчук Михайло Григорович, к. е. н., доц.,
доцент кафедри менеджменту

Контактна інформація
викладачів

orobchukmykhailo@gmail.com
+380977460986

Консультації з питань
навчання по
дисципліні
відбуваються

За графіком консультацій, затвердженим завідувачем кафедри
менеджменту.
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю).
Також можливі он-лайн консультації (через Skype або подібні
ресурси).
Погодити час консультацій он-лайн можна за телефоном або
електронною поштою.

Сторінка курсу
Інформація про
дисципліну

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб сформувати екологічний
світогляд у майбутніх управлінців. Тому у курсі представлено як
огляд концепцій біосфери, ноосфери, сталого розвитку, так і
процесів проведення екологічного аудиту, вироблення екологічної
політики, розробки природоохоронних програм та інструментів,
які потрібні для ефективного екологічного менеджменту.

Коротка анотація
дисципліни

Дисципліна є вибірковою дисципліною підготовки здобувачів
освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньої
програми «Менеджмент організацій і адміністрування», яка
викладається в 5 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі
дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» – дати
майбутньому спеціалісту менеджеру на основі теорії управління,
цілісну уяву про управління будь-якою галуззю
народногосподарського комплексу як єдиною системою, з
урахуванням особливостей організації процесу управління в
екології, як на локальному, регіональному, державному, так і на
міжнародному рівнях.
Завдання навчального курсу “Екологічний менеджмент”:
‒ знання сучасних екологічних, світових та українських
проблем;

‒ обґрунтування необхідності їх вирішення на основі
екологізації суспільного виробництва;

‒ осмислення суті та системності екологічного менеджменту,
його законодавчого обґрунтування;
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‒ освоєння функцій державного управління та контролю у сфері
екологічного менеджменту, стандартизації і сертифікації його
процесів, засвоєння методики розрахунку екологічних ризиків
і збитків;

‒ оволодіння загальносистемними та конкретними методами
вирішення

‒ проблем екологічного менеджменту, а саме: екологічної
експертизи, екологічного страхування та аудиту; проведення
первинного екологічного аналізу, планування системи
природоохоронних заходів;

‒ опанування методикою еколого — економічної та соціальної
оцінки -виконання природоохоронних заходів;

‒ вивчення напрямків подальшого розвитку екологічного
менеджменту.

Література для
вивчення дисципліни

Базова.
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991.

2. Закон України «Про екологічну експертизу» від 7.02.1995.
3. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998.
4. Закон України «Про загальнодержавну програму формування
екологічної мережі країни на 2000-2015 роки» від 21.09.2000.

5. Закон України « Про екологічний аудит» від 24. 06. 2004
6. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини на період до 2020 року» від 06.09.2005 р.

7. Указ Президента України « Про стратегію сталого розвитку
«Україна – 2020»»№ 5 / 2015від 12.01.2015р.

8. Постанова КМУ від 20.03.1995 р. «Про здійснення екологічного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон».

9. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затверджений Постановою КМУ від 17.09.1996,№1147.

10. Податковий кодекс України, прийнятий 2.12.2010 р. Розділ VІІІ.
11. ДСТУ ISO 14001–97. Система управління навколишнім

середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх
застосування. К. Держстандарт, 1998.

12. ДСТУ ISO 14010. Настанови щодо екологічного аудиту.
Процедура аудиту. Аудит системи управління навколишнім
середовищем.

13. Екологічний менеджмент: навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова,
О.Л.Михайлюк. К.: Знання, 2006. 366 с.

14. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент:
Підручник. К.: ВЦ «Академія», 2007. 432 с.

15. Понамаренко Є. Г., Ломакіна О. С. Екологічний менеджмент і
аудит. Конспект лекцій. Харків. ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова,
2017. 64 с.

16. Шлапак Н.С.,Волошин В.С., Серкутан Т.В. Екологічний
менеджмент : Підручник. Маріуполь: ПДТУ, 2016. 205 с

Допоміжна.

1. 1. Бережницька Г. І. Аналіз упровадження процедури
сертифікації лісів на території України. Збалансоване
природокористування. 2017. № 4. С. 61– 65.
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2. Білявський Г.О. Основи загальної екології. К.: Либідь, 1995. С.
82- 101, 129- 140, 347- 355.

3. Бутрим О. В., Богуславський Р. Л. Страхуваня екологічних
ризиків у системі регулювання рівня забруднення грунтів.
Збалансоване природокористування. 2018.№ 1. С. 28– 33.

4. Вовкодав Г. М. Нормування скидів забруднювальних речовин у
водні об`єкти (на прикладі Кирилівського водосховища).
Збалансоване природокористуваня. 2018. № 2. С. 87-93.

5. Грановська Л.М., Кисельова Р. А., Грановський Д. Л. Принципи
впровадження екологічного менеджменту та аудиту у
водогосподарську галузь України. Збалансоване
природокористування. 2018.№ 4. С. 27-37.

6. Драгомирецька Л. Ф. Сталий розвиток сільських територіальних
громад: теоретичні аспекти. Збалансоване
природокористування. 2018.№ 3. С. 66-72.

7. Дробот О.І., Тарнавський В. А. Нормативна грошова оцінка
земель як базова складова фіскального регулювання
сільськогосподарського природокористування. Збалансоване
природокористування. 2020.№ 1. С. 5-11.

8. Жук П. В. Оцінка використання природних ресурсів
Карпатського регіону України на принципах сталого розвитку //
Регіональна економіка. 2014.№ 2. С. 52-65.

9. Ковальський М. Р. Державне управління землями рекреаційного
призначення. Економіка України. 2014.№ 12. С. 67-73.

10. Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та
реалізації державної програми розвитку Українських Карпат.
Економіка України. 2013.№ 11. С. 4-12.

11. Матюха В. В., Сухіна О. М. Мінерально-сировинний комплекс
України у контексті сталого розвитку економіки. Економіка
України. 2017.№ 1. С. 64-79.

12. Мішенін Є. В, , Ярова І. Є. Системна оцінка результативності
екологічного оподаткування у контексті соціально-екологічної
безпеки просторового розвитку. Збалансоване
природокористування. 2019. № 1. С. 38- 47.

13. Микитин Т.М. Маркетинг збалансованого розвитку та
об`єднані територіальні громади. Збалансоване
природокористування. 2019.№ 3. С. 37

14. Оскольський В. Раціональне природокористування – важлива
умова неосферного розвитку України. Економіка України. 2011.
№ 11. С. 4-13.

15. Оскольський В. Екологічні засади розвитку екологічної
сертифікації та стандартизації. Економіка України. 2012. № 11.
С. 23-28.

16. Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту
підприємства. Регіональна економіка. 2009.№ 4. С. 117-124.

17. Синякевич І. М. Екологізація суспільного розвитку як
інструмент подолання екологічних загроз. Регіональна
економіка. 2011.№ 4. С. 14- 20.

18. Стадницький Ю. І. Стан довкілля як чинник розміщення
господарської діяльності. Регіональна економіка. 2014. № 3. С.
142-148.

19. Терещенко В. Ф. , Мельник П. П. Методичні підходи до
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проведення екологічного аудиту в агроекосистемі.
Збалансоване природокористування. 2017.№ 3. С. 43– 46.

20. Хвесик М., Бистряков І. Парадигматичний поглад на
концепцію сталого розвитку. Економіка України. 2012.№ 6. С.
4-15.

21. Хумарова Н.І. Методологічні засади екологічного планування:
проблеми та перспективи впровадження. Регіональна
економіка. 2009. № 3. С.136-143.

Інформаційні ресурси (інтернет-джерела).
1. Законодавство України - http://zakon.rada.gov.u
2. Журнал «ECOBUSINESS» Головна Платформа рішень для

менеджерів природоохоронної діяльності - https://ecolog-
ua.com/

3. Науково-практичний журнал «Екологічні науки» -
http://ecoj.dea.kiev.ua/

4. Сайт Всеукраїнської екологічної ліги -
http://www.ecoleague.net/golovna

5. Сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України - https://menr.gov.ua/

Обсяг курсу 48 аудиторних занять, з них – 36 –лекційні, 16 – семінарські
(практичні),
72 год. самостійної роботи.

Очікувані результати
навчання

В результаті вивчення курсу “Екологічний менеджмент” студент
повинен:
‒ вміти: визначати соціально-економічну ефективність
природоохоронних заходів, розраховувати величину збитків та
ризиків забруднення довкілля, застосовувати методи
екологічного менеджменту в діяльності підприємства,
розробляти план природоохоронної діяльності підприємства,
оцінювати рівень ефективності засобів захисту навколишнього
середовища від шкідливого впливу виробництва для прийняття
організаційних рішень;

‒ знати: завдання та функції екологічного менеджменту, систему
адміністративних, економічних і соціально-психологічних
методів регулювання і управління довкіллям, методологію їх
створення та реалізації; нормативної базу системи екологічного
менеджменту.

Ключові слова Екологія, екологічний менеджмент, довкілля,
природокористування, екологічний податок, екологічна
експертиза, екологічний аудит, економічна ефективність
природоохоронних заходів, екологічний маркетинг, екологічне
маркування.

Формат курсу Очний.
Проведення лекцій, семінарських та практичних, консультації для
кращого розуміння тем

Теми Наведено у схемах курсу (див. табл. нижче).
Підсумковий

контроль, форма
Залік в кінці семестру/року, виставляється за результатами
аудиторних занять, самостійної роботи та 2 модульних
контрольних робіт.
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Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких
навчальних дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка»,
«Економіка підприємства», «Менеджмент», достатніх для
сприйняття категоріального апарату екологічного менеджменту.

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові
проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т.
д.), дискусія.

Необхідне обладнання Не потребує спеціального програмного забезпечення окрім
загально вживаних програм і операційних систем.

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Передбачається поточне та контрольне оцінювання знань
здобувачів вищої освіти.
Поточне оцінювання здіснюється за результатами виступів,
тестувань та активності здобувачів вищої освіти на семінарських,
практичних заняттях, а також виконання завдань для самостійної
роботи.
Контрольне оцінювання виконується за результатами модульних
контрольних робіт.
Бали нараховуються за наступним співідношенням:
‒ 50 % семестрової оцінки - поточна успішність
(практичні/семінарські заняття та виконання завдань для
самостійної роботи) – максимально 50 балів;

‒ 50 % семестрової оцінки – моудльний контроль - максимально
50 балів.

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Розподіл балів, які можуть отримати здобувачі вищої освіти
Вид діяльності здобувача вищої освіти Модуль 1. Модуль 2.

1. Діяльність на семінарському або
практичному заняття (виступ, участь у
дискусії, доповнення, розв’язування
задач).

2. Тестування
3. Самостійна робота (аналітичні огляди,
реферати)

4. Модульний контроль
Разом

10
5

10
25
50

10
-

15
25
50

Критерії оцінювання активності студента на семінарському
(практичному) занятті (максимальна оцінка 5 балів) є такими.
Оцінка «5» виставляється, якщо студент приймав участь у
семінарському занятті (виступав з обговорюваного питання,
доповнював виступаючого, давав відповідні питання доповідачеві),
відповідав на контрольні питання на практичних заняттях,
розв’язував задачі на практичних (аудиторних) заняттях і при
цьому виявив глибокі, всебічні знання з даного питання
(проблеми), зумів належним чином їх подати.
Оцінка «4» виставляється, коли студент виконував всі види
зазначених вище робіт, але не зумів достатньо глибоко і досконало
їх здійснити, але головні положення і проблеми розкрив.
Оцінка «3» виставляється, якщо студент розкрив тільки деякі
положення, не зумів їх системно сформувати, допускався помилок
у розрахунках і т. п.
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Оцінка «2» виставляється, якщо студент не може розкрити головні
положення з даної проблеми (питання), не опрацював відповідний
навчальний матеріал, одним словом студент з даного питання
(проблеми) немає початкових, базових знань. Оцінку “2” потрібно
відпрацьовувати контрольним тестуванням.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується,
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу.
Студенти мають інформувати викладача про неможливість
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів
письмових робіт, передбачених курсом.
Література. Студенти заохочуються до використання також
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються.

Питання до заліку чи
екзамену.

Змістовий модуль 1. Необхідність створення та суть
екологічного менеджменту
1. Загальна характеристика екологічного стану людства і України.
2. Виникнення та розвиток екології — науки про раціональну
взаємодію людини і довкілля, її основні розділи, поняття і
закони.

3. Вчення В. І. Вернадського про біосферу ( склад, властивості та
принципи існування живих організмів) і ноосферу (умови її
створення) — систему раціоналізації взаємовідносин людського
суспільства з навколишнім природним середовищем.

4. Основні шляхи екологізації суспільного виробництва:
ресурсозбереження, маловідходні технології, утилізація і
використання відходів.

5. Предмет екологічного менеджменту, еволюція його розвитку.
6. Суть і головні принципи та функції екологічного менеджменту
як наукової дисципліни, її зв’язок з іншими науками.

7. Системний підхід у сучасній науці, головні принципи його
застосування стосовно екологічного менеджменту.

8. Поняття сталого розвитку; критерії та принципи його
здійснення, концепція становлення екологічного менеджменту в
Україні на ідеях сталого розвитку.

9. Першочергове завдання екологічного законодавства в Україні,
необхідність його розвитку, моніторинг основних нормативно-
правових актів України в сфері природокористування.

10. Зміст ЗУ “Про охорону навколишнього природного
середовища” від 25 червня 1991 р.

11. Мета, завдання і функції державного екологічного
менеджменту.
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12. Регіональні і відомчі органи управління в системі екологічного
менеджменту.

13. Неурядові громадські екологічні організації, їх головні
функції.

14. Контроль за дотриманням законодавства суб’єктами
господарювання.

15. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний
контроль України.

16. Державний контроль у сфері природного заповідного фонду.
17. Державний контроль у сфері використання тваринного світу і

рибних ресурсів.
18. Державний екологічний контроль у сфері охорони здоров’я

населення.
19. Суть і методи визначення екологічного ризику, екологічних

збитків.
20. Санітарно захисні зони та класи екологічної небезпеки. Основи

плати і стягнення платежів за забруднення довкілля, методика
визначення розмірів платежів за забруднення атмосферного
повітря, водного середовища, розміщення відходів.

21. Стандартизація як нормативно методична база екологічного
менеджменту.

22. Міжнародні стандарти у галузі екологічного менеджменту.
23. Екологічна сертифікація як інструмент екологічного

менеджменту.
24. Сертифікація системи екологічного менеджменту на

підприємстві.
Змістовий модуль 2. Загальносистемні методи вирішення
проблем екологічного менеджменту.
25. Суть і основні принципи екологічної оцінки намічуваної

господарської діяльності. Ухвалення і виконання
господарських рішень з врахуванням їх екологічної оцінки.

26. Суть, завдання, об’єкти і суб’єкти екологічної експертизи,
процедура її проведення.

27. Зміст Закону України «Про екологічну експертизу» від
7.02.1995 р.

28. Суть і основна мета екологічного страхування, його об’єкти і
суб’єкти, страхові платежі та страхові тарифи. Розрахунок
розміру страхової премії.

29. Теоретичні основи і методологічні принципи екологічного
аудиту.

30. Досвід формування системи екологічного менеджменту й
екологічного аудиту в Україні та за кордоном, доцільність його
здійснення в Україні.

31. Правові та організаційні особливості проведення екологічного
аудиту.

32. Зміст первинного екологічного аналізу, загальні положення та
рекомендації по його проведенню.

33. Суть і основні умови вироблення екологічної політики, її зміст
та основні концептуальні завдання, практичні рекомендації
щодо її проведення.

34. Суть і основні елементи системи планування
природоохоронних заходів на підприємстві. Методика
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розробки програм екологічного управління.
35. Практичні рекомендації щодо ідентифікації екологічних

аспектів і оцінювання пов’язаних з ним впливів на довкілля, а
також щодо внутрішніх критеріїв ефективності
функціонування, екологічних цілей і завдань.

36. Загальні методичні положення по реалізації програм
природоохоронної діяльності. Координація та інтеграція
елементів системи екологічного управління.

37. Управлінські аспекти реалізації природоохоронних програм.
Вимоги до екологічної обізнаності, свідомості, мотивації праці
виконавців. Їх фахових знань, вмінь та професійної діяльності.

38. Методика розрахунку еколого-економічної і соціальної
ефективності природоохоронних заходів.

39. Вимірювання і оцінювання виконання природоохоронних
програм з точки зору управлінської діяльності. Управління
інформацією та протоколами.

40. Аналіз результатів вищим керівництвом, постійне
удосконалення природоохоронної діяльності підприємства.

41. Перспективи розвитку державної політики у сфер екологічного
менеджменту.

42. Сутність екологічного маркетингу, його товарна, цінова,
комунікаційна та розподільна політика.

43. Маркування продукції як основний метод інформування про її
екологічні властивості.

44. Сутність поняття «якість життя», його показники та наукове
забезпечення.

45. Система аналізу небезпек управління критичними точками
(НАССР) якості харчових продуктів.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Схеми навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент»
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Т
иж
ні

Теми, план, короткі тези Форми
діяльності
/заняття,
лекція,

самостійна
робота,
дискусія,
групова
робота

Література.
Ресурси в
Інтернеті

Завдання Термін
вико-
нання

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1. Необхідність створення та суть екологічного менеджменту.

1
Тема 1. Сучасний
екологічний стан в світі та
Україні та напрями його
покращення.
Лекція 1. Сучасний
екологічний стан світу та
України, предмет і розділи
екології.
Стан атмосферного повітря,
води, земель, лісових ресурсів,
корисних копалин. Екологія –
наука про взаємодію
суспільства і природи, її
компоненти, поняття і основні
закони.

Лекція 1
(2 год.) Основна:

13,14,15, 16.
Додаткова:
2,14,16.17

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка
до семінарського

заняття 1.

До
другого
тижня

2 Тема 1. Сучасний
екологічний стан в світі та
Україні та напрями його
покращення.
Лекція 2. Вчення В. І.
Вернадського про біосферу та
ноосферу і його реалізація.
Біосфера та її компоненти.
Властивості та принципи і
снування живих організмів.
Умови створення ноосфери.
Екологізація суспільної
свідомості і виробництва.
Семінарське заняття 1.
Стан світової атмосфери, води,
земель, лісів, корисних
копалин; екологічний стан
довкілля в Україні; зародження
і становлення екології – науки
про взаємодію суспільства і
природи, її основні розділи;
основні екологічні поняття і
закони.

Лекція 2
(2 год.)

Основна:
13,14,15,16.
Допоміжна:
2,14,16,17.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
тестування і
модульної
контрольної
роботи.

До 4
тижня

Семінарське
заняття 1.
(2 год.)

Засвоєння
матеріалу, виступ,

дискусія.

Під час
заняття

1 2 3 4 5 6
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3 Тема 2. Предмет екологічного
менеджменту та системна
методологія його вивчення.
Предмет екологічного
менеджменту та його джерела.
Системний підхід в сучасній
науці, в т. ч. стосовно
екологічного менеджменту.
Сталий розвиток, критерії та
принципи його здійснення.

Лекція 3
(2 год.)

Основна:
7,13,14, 15.
Допоміжна:
6, 8,11, 16, 20.

Конспектування
лекції

Під час
заняття

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 2,
модульного
контролю.

До 4
тижня

4 Тема 3. Законодавчо-
регулююча база екологічного
менеджменту.
Завдання екологічного
законодавства.Моніторинг
основних нормативно-правових
екологічних актів України.
Екологічна стандартизація,
нормування, ліцензування.
Міжнародні екологічні
стандарти.
Семінарське заняття 2.
Предмет екологічного
менеджменту як науки про
гармонізацію сучасного
виробництва на системному і
локальному рівнях; Системний
підхід в сьогоденні та його
застосування стосовно
екологічного менеджменту;
Поняття сталого розвитку,
критерії та принципи його
здійснення в українських
реаліях; законодавче
обґрунтування екологічного
менеджменту.

Лекція 4
(2 год.)

Основна:
1, 13,14.

Допоміжна:
4, 15

Конспектування
лекції

Під час
Лекції

Самостійна
робота
(6 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 2,
модульного
контролю,
виконання
аналітичного
огляду на тему:
«Аналіз ЗУ «Про
охорону НПС» від
25.06.1991 р. як
законодавча

основа екологіч-
ного менеджменту
на загально-
системному та
локальному
рівнях.

До 4
тижня,
аналітич-
ного

огляду –
до

6 тижня

Семінарське
заняття 2.
(2 год.)

Засвоєння
матеріалу,
тестування
по темі 1.

Під час
заняття

5 Тема 4. Державне управління
у сфері екологічного
менеджменту.
Суть державного екологічного
менеджменту, принципи
побудови, його завдання та
функції. Система центральних
держаних органів екологічного
управління. Відомчі та
регіональні екологічні
інституції. Неурядові та
громадську екологічні
організації та їх функції.

Лекція 5.
(2 год.)

Основна:
1,14.

Допоміжна:
9

Конспектування
лекції

Під час
заняття

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінарського
заняття 3,
модульного
контролю.

До 6
тижня

1 2 3 4 5 6
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6 Тема 5. Державний контроль
у сфері екологічного
менеджменту.
Контроль за дотриманням
екологічного законодавства
природокористувачами.
Екологічний митний контроль.
Контроль заповідного режиму,
за збереженням рослинного,
тваринного світу, рибних
ресурсів, меліоративних систем,
за викидами автотранспорту,
Контроль якості та безпечності
харчових продуктів і здоров’я
населення.
Семінарське заняття 3.
Центральні, відомчі та
регіональні органи екологічного
управління: неурядові та
громадські екологічні
організації; контроль за
дотриманням екологічного
законодавства
природокористувачами;
Контроль за використанням
природних ресурсів тваринного
і рослинного світу; контроль за
безпечністю харчування.

Лекція 6.
2 год.

Основна: 1,6,
8, 14.

Допоміжна:
10.

Конспектування
Лекції

Під час
заняття

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
виступу на

семінар. занятті,
модульного
контролю.

До 6
тижня.

Семінарське
заняття 3.
(2 год.)

Засвоєння
матеріалу,

виступ, дискусія.

Під час
заняття

7 Тема 6. Екологічна
стандартизація і
сертифікація.
Стандартизація як нормативно-
методична основа екологічного
менеджменту.Міжнародні
стандарти у галузі екологічного
менеджменту. Суть і
становлення екологічної
сертифікації. Сертифікація
системи екологічного
менеджменту підприємства.

Лекція 7.
(2 год.)

Основна:
13,14,15.

Допоміжна:
1,15

Конспектування
лекції

Під час
заняття

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінарського
заняття 4,
модульного
контролю.

До 8
тижня

8 Тема 7. Розрахунок
екологічних ризиків і збитків.
Стандарти якості довкілля.
Зони та класи екологічної
небезпеки. Кількісний та
якісний аналіз ризику, методи
його визначення.

Лекція 8.
(2 год.)

Основна:
10,13,14.

Допоміжна:
3, 4, 7,12,17.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(6 год.)

Підготовка до
практичного
заняття 1.

Розв’язування
задач.

До 8
тижня

1 2 3 4 5 6



13

Семінарське заняття 4.
Міжнародні та національні
стандарти у сфері екологічного
менеджменту. Суть екологічної
сертифікації та її особливості на
підприємстві.
Практичне заняття 1.
Розрахунок екологічних ризиків
і збитків.

Семінарське
заняття 4.
(1 год.)

Засвоєння
матеріалу, виступ,

дискусія.

До
8 тижня

Практичне
заняття 1.
(1 год.)

Розв’язування
задач.

Під час
заняття

Змістовий модуль 2. Загальносистемні та корпоративні
методи вирішення проблем екологічного менеджменту.

9 Тема 8. Екологічна оцінка та
експертиза господарських
рішень.
Суть і основні принципи
екологічної оцінки намічуваної
господарської діяльності, її
специфіка та умови
застосування. Завдання та
процедура проведення
екологічної експертизи, її
підготовчі, основні та заключні
етапи. Законодавче її
забезпечення.

Лекція 9.
(2 год.)

Основна:
2, 13, 14.

Допоміжна:
7, 8, 18.

Конспектування
Лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка
виступу на

семінар. занятті 5,
модульної
контрольної
роботи 1.

До 10
тижня

10 Тема 9. Екологічне
страхування.
Суть і основна мета
екологічного страхування,
світовий та український досвід
його проведення.Методика
визначення страхових платежів,
тарифів та премій.
Тема 10. Екологічний аудит.
Лекція 11. Теоретичні основи
та методичні принципи
проведення екологічного
аудиту.
Теоретичні основи проведення
екологічного аудиту у
господарській практиці.
Методичні принципи
практичного здійснення
екологічного аудиту.
Семінарське заняття 5.
Екологічна оцінка
господарських рішень;
проведення екологічної
експертизи.
Модульний контроль 1.

Лекція 10.
(1 год.)

Основна:13
Допоміжна:
5, 18, 19.

Конспектування
лекції

Під час
лекції.

Лекція 11.
1 год

Конспектування
лекції

Під час
лекції.

Самостійна
робота
(6 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 5,
рефератна тему:
«Досвід світового
та українського
екологічного
страхування».

До
семінар.
зняття 5,
Здача
реферату
– до 12
тижня.

Семінарське
заняття 5.
(2 год.)

Засвоєння
матеріалу,
модульний
контроль 1.

Під час
заняття

1 2 3 4 5 6
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11.
Тема 10. Екологічний аудит.
Лекція 12. Правові, методичні
та організаційні особливості
екологічного аудиту.
Основні завдання, поняття і
види екологічного аудиту.
Умови і методика проведення
екологічного аудиту, його
правове та організаційне
забезпечення. Досвід
проведення екологічного
аудиту в Україні.

Лекція 12
2 год.

Основна:
5,12,13,14, 15.
Допоміжна:
5, 12.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 6,

модульної
контрольної
роботи 2.

До 12
тижня.

12 Тема 11. Проведення
первинного екологічного
аналізу та вироблення
екологічної політики
організації (підприємства).
Загальні положення по
проведенню первинного
екологічного аналізу його
зміст, рекомендації по
здійсненню.
Суть і основні умови
формування і вироблення
екологічної політики організації
(підприємства), її зміст,
завдання та практичні
рекомендації по проведенню.

Лекція 13
(2 год.)

Основна:
11,15.

Допоміжна:
5,10,17.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 6,

модульної
контрольної
роботи 2.

До 12
тижня

Семінарське заняття 6.
Екологічне страхування і аудит:
світовий і український досвід
екологічного страхування;
теоретичні основи і принципи
проведення екологічного
аудиту; процедура його
проведення, правове та
організаційне забезпечення;
доцільність проведення в
Україні.

Семінарське
заняття 6.
(2 год.)

Засвоєння
матеріалу,

виступ, дискусія

Під час
заняття

13 Тема 12. Планування і
виконання природоохоронних
заходів.
Суть і основні елементи
системи планування
природоохоронних заходів на
підприємстві.Методика
розробки природоохоронних
програм.Методичні положення
по їх реалізації. Управлінське та
ресурсне забезпечення
природоохоронних планів.

Лекція 14
(2 год.)

Основне: 4,
9.

Допоміжна:
10,21.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(6 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 7,
реферат на тему:
«Планування

природоохоронної
діяльності на
підприємстві».

Здати до
14 тижня

1 2 3 4 5 6
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14 Тема 13. Управлінська та
економічна оцінка
природоохоронної діяльності
та її вдосконалення.
Методика розрахунку
соціально-економічної
ефективності
природоохоронних заходів.
Вимірювання і оцінювання
виконання природоохоронних
програм з точки зору
управлінської діяльності,
управління інформацією та
протоколами. Аналіз
результатів вищим
керівництвом, постійне
вдосконалення
природоохоронної діяльності.
Семінарське заняття 7.
Проведення первинного
екологічного аналізу та
вироблення екологічної
політики. Суть і методика
розробки природоохоронних
програм.

Лекція 15
(2 год.)

Основна:
10,13.

Допоміжна:
10, 21.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінар. заняття 7
та практичного
заняття 2.

Розв’язування
задач.

До 14
тижуня

Семінарське
заняття 7.
(1 год.)

Засвоєння
знань, виступ,
дискусія

Під час
Заняття

Практичне заняття 2.
Соціально-економічна
ефективність
природоохоронних заходів

Практичне
заняття
(1 год.)

Розв’язування
задач.

Під час
заняття

15 Тема 14. Інновації
екологічного
менеджменту.
Лекція 16. Напрями розвитку
екологічного менеджменту,
екологічний маркетинг.
Посилення ефективної
державної політики у сфері
екологічного менеджменту.
Розвиток екологічного
менеджменту в інноваційно-
інвестиційній діяльності.
Становлення екологічного
маркетингу.

Лекція 16
(2 год.)

Основна:
14, 16.

Допоміжна:
13.

Конспектування
Лекції

Під час
Лекції

Самостійна
робота
(4 год.)

Підготовка до
семінарського
заняття 8 і
модульної
контрольної
роботи 2.

До 16
Тижня

16 Тема 14. Інновації
екологічного
менеджменту.
Лекція 17.Маркування
продукції і роль екологічного
менеджменту у забезпеченні
якості життя.

Лекція 17
(2 год.)

Основна:
14, 15.

Допоміжна:
8, 13.

Конспектування
лекції

Під час
лекції

1 2 3 4 5 6
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16 Роль екологічного маркетингу в
забезпеченні якості життя.
Маркування продукції як
основний метод інформування
про її екологічні властивості.
Сутність поняття «якість
життя» та його показники.
Система аналізу небезпек і
управління критичними
точками якості життя (НАССР).
Семінарське заняття 8.
Розвиток екологічного
менеджменту в інноваційно-
інвестиційній сфері.
Становлення і розвиток
екологічного маркетингу.
Модульний контроль 2

Самостійна
робота
(2 год.)

Основна:
14, 15.

Допоміжна:
8, 13.

Підготовка до
семінар. заняття 8
і модульної
контрольної
роботи 2.

До 16
тижня

Семінарське
заняття 8.
(2 год.)

Засвоєння знань,
виступ, дискусія,

модульна
контрольна робота

2.

Під час
заняття


