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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

183 "Технології захисту 

навколишнього середовища"  

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 I-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

I-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: спеціаліст 

 

24 год.  

Практичні, семінарські 

12 год. – 

Лабораторні 

 –  – 

Самостійна робота 

 54 год.  

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 67 

для заочної форми навчання  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні 

механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту 

менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і 

практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, 

пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. 

Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від 

концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур 

з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на 

підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему 

екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000. 

Завдання: ознайомити студентів з теоретичими та методичними засадами екологічного 

менеджменту і аудиту; з основними функціями менеджменту: плануванням, організацією, 

мотивацією і контролем; сформувати практичні підходи до розвитку системи екологічного 

менеджменту, ознайомити з основними процедурами і прийомами ведення екологічного 

аудиту, який є невід’ємною частиною, інструментарієм системи екологічного 

менеджменту. 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичні та методичні засади екологічного менеджменту; його зміст; основні 

функції екологічного менеджменту: планування, організацію, мотивацію і контроль; 

практичні підходи до формування і розвитку системи екологічного менеджменту; 

концептуальні положеннями екологічного аудиту; володіти цілісним уявленням про 

систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 

14000. 

вміти: застосовувати адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи 

управління довкіллям; володіти екологічним законодавством України; застосовувати 

навички майбутніх спеціалістів до вирішення конкретних практичних завдань і практичні 

приклади, які дають змогу запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Екологічний менеджмент. 

Тема 1. Сутність екологічного менеджменту. 

Тема 2. Стандарти і рекомендації у сфері екологічного менеджменту. 

Тема 3. Планування екологічного менеджменту. 

Тема 4. Мотивація діяльності та прийняття управлінських рішень в галузі екологічного 

менеджменту. 

Тема 5. Екологічний контроль як механізм управління. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення та комунікації підприємства в системі екологічного 

менеджменту. 

Тема 7. Практичні підходи до формування і розвитку системи екологічного менеджменту 

на підприємстві. 

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит 

Тема 8. Історія розвитку екологічного аудиту в світі та Україні, міжнародна співпраця в 

галузі екологічного аудиту. 

Тема 9. Державне регулювання та управління в галузі екологічного аудиту, концептуальні 

положення щодо його запровадження в Україні. 

Тема 10. Положення і вимоги міжнародних і європейських стандартів щодо здійснення 

екологічного аудиту. 

Тема 11. Класифікація видів і принципи аудиторського контролю, пріоритетні типи 

екологічного аудиту. 
Тема 12. Пріоритетні типи екологічного аудиту. 
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Тема 13. Методологічні основи здійснення екологічного аудиту, програми запровадження 

екологічних аудитів, зразки звітів. 

Тема 14. Практичні приклади екологічного аудиту на підприємстві. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Екологічний менеджмент 

Тема 1. Сутність 

екологічного 

менеджменту. 

5 2 1   2       

Тема 2. Стандарти і 

рекомендації у сфері 

екологічного 

менеджменту. 

10 2    8       

Тема 3. Планування 

екологічного 

менеджменту. 

5 2 1   2       

Тема 4. Мотивація 

діяльності та 

прийняття 

управлінських 

рішень в галузі 

екологічного 

менеджменту. 

3 1    2       

Тема 5. Екологічний 

контроль як 

механізм 

управління. 

4 1 1   2       

Тема 6. 

Інформаційне 

забезпечення та 

комунікації 

підприємства в 

системі 

екологічного 

менеджменту. 

6 2    4       

Тема 7. Практичні 

підходи до 

формування і 

розвитку системи 

екологічного 

менеджменту на 

підприємстві. 

13 2 1   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 12 4   30       

Змістовий модуль 2. Екологічний аудит  

Тема 8. Історія 8 2    6       
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розвитку 

екологічного аудиту 

в світі та Україні, 

міжнародна 

співпраця в галузі 

екологічного 

аудиту. 

Тема 9. Державне 

регулювання та 

управління в галузі 

екологічного 

аудиту, 

концептуальні 

положення щодо 

його запровадження 

в Україні. 

8 2 2   4       

Тема 10. Положення 

і вимоги 

міжнародних і 

європейських 

стандартів щодо 

здійснення 

екологічного 

аудиту. 

7 1    6       

Тема 11. 

Класифікація видів і 

принципи 

аудиторського 

контролю, 

пріоритетні типи 

екологічного 

аудиту. 

5 1 2   2       

Тема 12. 

Пріоритетні типи 

екологічного 

аудиту. 

4 2    2       

Тема 13. 

Методологічні 

основи здійснення 

екологічного 

аудиту, програми 

запровадження 

екологічних аудитів, 

зразки звітів. 

6 2 2   2       

Тема 14. Практичні 

приклади 

екологічного аудиту 

на підприємстві. 

6 2 2   2       

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 12 8   24       

Разом  90 24 12   54       
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні засади екологічного менеджменту в Україні 1 

2 Анвліз стану довкілля і використання природних ресурсів в обласному 

регіоні як складова екологічного менеджменту 

1 

3 Планування управління навколишнім середовищем 1 

4 Екологічний аудит – невід'ємна складова екоменеджменту 1 

5 Оцінювання антропогенного навантаження адміністративного району 2 

6 Аудит якості довкілля ділянки території, на якій розміщено школу 2 

7 Аудит парків м. Львова 2 

8 Екологічна паспортизація об'єктів 2 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність екологічного менеджменту. 2 

2 Стандарти і рекомендації у сфері екологічного менеджменту. 8 

3 Планування екологічного менеджменту. 2 

4 Мотивація діяльності та прийняття управлінських рішень в галузі 

екологічного менеджменту. 

2 

5 Екологічний контроль як механізм управління. 2 

6 Інформаційне забезпечення та комунікації підприємства в системі 

екологічного менеджменту. 

4 

7 Практичні підходи до формування і розвитку системи екологічного 

менеджменту на підприємстві. 

10 

8 Історія розвитку екологічного аудиту в світі та Україні, міжнародна 

співпраця в галузі екологічного аудиту. 

6 

9 Державне регулювання та управління в галузі екологічного аудиту, 

концептуальні положення щодо його запровадження в Україні. 

4 

10 Положення і вимоги міжнародних і європейських стандартів щодо 

здійснення екологічного аудиту. 

6 

11 Класифікація видів і принципи аудиторського контролю, пріоритетні 

типи екологічного аудиту. 

2 

12 Пріоритетні типи екологічного аудиту. 2 

13 Методологічні основи здійснення екологічного аудиту, програми 

запровадження екологічних аудитів, зразки звітів. 

2 

14 Практичні приклади екологічного аудиту на підприємстві. 2 

 Разом  54 

 

7. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, бесіда, 

дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний. 

                                                               

8. Методи контролю 

Тестування, залік. 

                                                                  

9. Розподіл балів, які отримують студенти 



8 

 

  

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсу

мко 

вий 

тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 

 

 

Змістовий модуль 2 

 50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

2 6 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 6 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
81–89 В 

71–80 С 

61–70 D 

51–60 Е  

0–50  не зараховано 

 

 

10. Методичне забезпечення 
1. Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 

1995. – 294 с.  

2. Екологічне управління: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та 

ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

3. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – К.: 

Вища школа, 2000. – 344 с.  

4. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.  

5. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник.] / М. А. Петровська. 

– Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с. 

6. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. 

О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с. 

7. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: 

НУВГП, 2006. – 350 с. 

 

 

Допоміжна 

2. ДСТУ ІSO 19011-2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і 

(або) екологічного управління 
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3. ДСТУ ІSO 14001:2006 Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо 

застосування 

4. ДСТУ ІSO 14004:2006 Система екологічного управління. Загальні настанови щодо 

принципів, систем та засобів забезпечення 

5. Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та 

юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 12.01.2005 N 7   

6. Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 

29.01.2007 N 27 

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII 

8. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV 

9. Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII 

10. Каталог нормативних документів 2009: У 3-х томах / Держспоживстандарт України; 

Уклад.: В. П. Мельникова, Н. Г. Муштенко, І. В. Стеценко. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2009. – 

Т. 1. – 510 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO. 

2. http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова 

система “Леонорм-інформ”. 

3. http://pidruchniki.com.ua/13731120/ekologiya/audit_sistem_ekologichnogo_upravlinnya 

 

 

 

 

 

 

http://www.iso.org
http://www.leonorm.lviv.ua/

