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Силабус курсу Система екологічного менеджменту та аудиту 
______2019-2020_____ навчального року 

 
 

Назва курсу  Система екологічного менеджменту та аудиту 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра конструктивної географії і 
картографії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність  
183 "Технології захисту навколишнього середовища" 

Викладачі курсу Петровська Мирослава Андріївна, к. г. н., доцент, доцент кафедри 
конструктивної географії і картографії 

Контактна інформація 
викладачів 

petrovskamyr@gmail.com, 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/petrovska-myroslava-andrijivna 
м. Львів, в. Дорошенка 41, 66 к. 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/systema-eklohichnoho-menedzhmentu-
ta-audytu 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам наукові, 
нормативні й організаційні основи екологічного менеджменту та 
аудиту на основі законодавчо-нормативної бази України та 
міжнародних стандартів серії  ISO 14000 і формувати знання, вміння і 
навички у пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно 
безпечного розвитку суспільства. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Система екологічного менеджменту та аудиту» є 
нормативною дисципліною зі спеціальності 183 "Технології захисту 
навколишнього середовища" для освітньої програми ____магістра__ , 
яка викладається в ___1___семестрі в обсязі ____3,0_____ кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Система екологічного 
менеджменту та аудиту" є: сформувати 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. 

Література для Основна 
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вивчення дисципліни 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. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: 
навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

7. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / 
О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 
323 с. 

8. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. 
Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с. 
 

Допоміжна 
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 

3125-XII 
2. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV 
3. Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 № 1264-XII 
4. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23.05.2017 № 

2059-VII 
5. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та 

настанови щодо застосування. 
6. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні 

настанови щодо запроваджування 
7. ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. 

Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного 
управління, використовуючи оцінювання екологічних 
характеристик. 

8. ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. 
Настанови щодо запроваджування екологічного проектування 

9. ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне 
оцінювання ділянок та організацій 

10. ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. 
Загальні принципи 

11. ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні маркування та декларації. 
Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання 
інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля 

12. ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання 
екологічної дієвості. Настанови 

13. ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання 
життєвого циклу. Принципи та структура 
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14. ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів 
15. ДСТУ ISO 14063:2008 Екологічне управління. Обмінювання 

екологічною інформацією. Настанови та приклади 
16. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем 

управління 
17. Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру 

екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на 
здійснення екологічного аудиту» від 27.03.2007 N 121   

18. Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію 
екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27 
 

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 
4. http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних документів ДП 

“УкрНДНЦ” 
5. Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства / Ю. В. 

Білявська // Економіка України – 2016. – № 4. – С. 104–111. – 
Режим доступу: http: // nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11. 

Тривалість курсу _______90____   год. 
 

Обсяг курсу 32  години аудиторних занять. З них __16_ години лекцій, _16_ години 
семінарських/практичних занять та ___58_ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу 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. 

Ключові слова Менеджмент, екологічне управління, екологічний аудит, стандарт, 
організація, менеджер, екологічна служба.  

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
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Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських і практичних занять та консультації 
для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Система екологічного 
менеджменту та аудиту»1 

Підсумковий 
контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 
стандартизації якості довкілля, СНІП охорони довкілля достатніх для 
сприйняття категоріального апарату Системи екологічного 
менеджменту та аудиту  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів нормативних 
документів 
Семінарське/практичне заняття: опрацювання нормативних документів, 
навчальних посібників і підручників, відвідування підприємств м. 
Львова. парків м. Львова 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• семінарські і практичні заняття : максимальна кількість балів_30 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
 • іспит: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Сутність категорії “менеджмент”. 
2. Сутність категорії "менеджер", "підприємець", "бізнесмен", 

"організація", "організаційна структура". 
3. Сутність категорії екологічний менеджмент. 
4. Функції та завдання екологічного менеджменту. 
5. Спільні риси та розбіжності між традиційним екологічним 

управлінням та екологічним менеджментом. 
6. Принципи екологічного менеджменту. 
7. Законодавчо-нормативні акти в галузі управління довкіллям. 
8. Британський стандарт в системі екологічного менеджменту BS 

7750. 
9. Схема екологічного менеджменту та аудиту EMAS. 
10. Стадії розробки і впровадження системи екологічного менеджменту 

за стандартом BS 7750. 
11. Цикл системи екологічного менеджменту відповідно до вимог 

EMAS. 
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12. Що таке ISO 14000? 
13. Технічні комітети, пов’язані з охороною навколишнього 

середовища. 
14. Структура і завдання Технічного комітету 207 ІSО (ISO/TC 207). 
15. Головні вимоги, що пред'являє до організації ISO 14001. 
16. Структура стандарту ISO 14001. 
17. Головні складові екологічного менеджменту. 
18. Послідовність етапів створення системи екологічного менеджменту 

на підприємстві. 
19. Значення стандартів ISO 14000 для підприємств. 
20. Поняття і визначення, специфіковані в Глосарії (ISO 14050). 
21. Переваги впровадження екологічного менеджменту для України. 
22. Поняття план менеджменту. 
23. Принципи планування. 
24. Класифікація планів. 
25. Програма управління навколишнім середовищем. 
26. Сутність управлінських рішень. 
27. Класифікація управлінських рішень. 
28. Умови, на яких базується прийняття управлінських рішень. 
29. Вимоги до управлінських рішень. 
30. Чинники, які впливають на процес прийняття управлінських 

рішень. 
31. Процес прийняття управлінських рішень. 
32. Поняття модель. Етапи побудови моделі. 
33. Екологічне моделювання, мета і завдання. 
34. Методи прогнозування управлінських рішень. 
35. Головні функції екологічного прогнозування. 
36. Сучасні теорії мотивації. 
37. Мотивація як функція екологічного менеджменту. 
38. Мотивація керівництва промислових підприємств до організації і 

розвитку діяльності в галузі екологічного менеджменту. 
39. Екологічний контроль як важлива функція екологічного 

менеджменту. 
40. Види екологічного контролю. 
41. Поняття інформація, її види і роль у менеджменті. 
42. Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності. 
43. Обмін інформацією та звітування. 
44. Критерії та показники оцінки ефективності екологічного 

менеджменту. 
45. Екологічна політика, її аспекти. 
46. Екологічна ціль, її головні ознаки. 
47. Типи структур системи екологічного менеджменту. 
48. Переваги і недоліки структури першого типу системи екологічного 

менеджменту. 
49. Переваги і недоліки структури другого типу системи екологічного 

менеджменту. 
50. Переваги і недоліки структури третього типу системи екологічного 

менеджменту. 
51. Типи екологічних служб підприємств. 
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52. Екологічні служби диференційованого типу. 
53. Екологічні служби інтегрованого типу. 
54. Комунікації в системі екологічного менеджменту, їхні типи. 
55. Головні напрями діяльності мінімізації впливу промислового 

підприємства на довкілля. 
56. Поняття мінімізація негативного впливу промислового 

підприємства на довкілля.  
57. Класифікація підходів, методів і засобів мінімізації впливу 

промислового підприємства на довкілля. 
58. Поняття "екологічний аудит". 
59. Законодавчо-нормативна база екологічного аудиту. 
60. Форми екологічного аудиту. 
61. Принципи екологічного аудиту. 
62. Об'єкти і суб'єкти екологічного аудиту. 
63. Методика виконання екологічного аудиту з урахуванням 

рекомендацій міжнародного стандарту ІSО 19011. 
64. Процедура екологічного аудиту. 
65. Структурні елементи звіту екологічного аудиту. 
66. Зміст аудиторського висновку. 
67. Переваги, які отримує підприємство при провадженні екологічного 

аудиту.  
68. Пріоритетні типи екологічного аудиту. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній і письмовій формі 
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Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

1 Тема 1. Сутність 
екологічного менеджменту. 
1.1. Поняття “менеджмент”, 

“організація”, “організаційна 
структура”, “менеджер”. 
1.2. Зміст, завдання, функції 

екологічного менеджменту. 
1.3.Понятійно-

термінологічна база 
екоменеджменту. 

Лекція 1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. 
Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. 
– 294 с.  

2. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За 
ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.  

3. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

4. ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. 
Словник термінів 

- - 

2 Тема 2. Стандарти і 
рекомендації у сфері 
екологічного менеджменту. 
2.1.  Британський стандарт у 

системі екологічного 
менеджменту BS 7750. 

2.2.  ISO 14000 – міжнародні 
стандарти в системі 
екологічного 
менеджменту. 

 
 

Лекція 1. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

2. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

3. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: 
[монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: 
НУВГП, 2006. – 350 с. 

4. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного 
управління. Вимоги та настанови щодо 
застосування. 

5. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного 
управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування 

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

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

8. http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних 

- - 
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документів ДП “УкрНДНЦ”. 
 

3 Основні засади екологічного 
менеджменту в Україні 
 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

1. Петровська М. Екологічний менеджмент і 
аудит: методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів / М. Петровська. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с. 
 

Підготувати питання по 
темі 1 і 2. 

- 

4 Тема 3.  Планування 
екологічного менеджменту. 
3.1. Поняття “план 

менеджменту”, види 
планування. 

3.2. Елементи системи 
управління навколишнім 
середовищем, що 
стосуються планування. 

 
 

Лекція 1. Екологічне управління: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та 
ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

2. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

3. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного 
управління. Вимоги та настанови щодо 
застосування. 

4. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного 
управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування 

 
 

 

5 Тема 4. Мотивація 
діяльності та прийняття 
управлінських рішень у 
галузі екологічного 
менеджменту. 
4.1. Мотивація як функція 
екологічного менеджменту.  
4.2. Сутність і класифікація 
управлінських рішень. 
4.3. Умови прийняття 
управлінських рішень, 
вимоги до них і чинники, які 
впливають на цей процес. 
4.4. Процес і методи 
прийняття управлінських 
рішень. 
 

Лекція 1. Екологічне управління: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та 
ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

2. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

3. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного 
управління. Вимоги та настанови щодо 
застосування. 

4. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного 
управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування 

- - 

6 Екологічний менеджмент – як 
нова парадигма 

Екскурсія 
до міської 
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муніципального управління  
 

ради 

7 Тема 5. Екологічний 
контроль як механізм 
управління.  
5.1. Поняття “контроль”. 
Мета і завдання екологічного 
контролю. 
5.2. Стандарти та нормативи 
екологічного контролю. 
5.3. Методи і технічні засоби 
екологічного контролю. 
 

Лекція 1. Екологічне управління: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та 
ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.  

2. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За 
ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.  

3. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

4. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

5. Царенко О. М. Основи екології та економіка 
природокористування / О. М. Царенко, О. О. 
Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 
323 с. 

6. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: 
[монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: 
НУВГП, 2006. – 350 с. 
 

 - 

8 Тема 6. Інформаційне 
забезпечення та комунікації 
підприємства в системі 
екологічного менеджменту. 
6.1. Поняття “інформація”, 
види інформації. 
6.2. Обмін інформацією та 
звітування. 
6.3. Документація системи 
управління навколишнім 
середовищем. 
6.4. Комунікації 
підприємства в системі 
екологічного менеджменту. 
 

Лекція  1. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За 
ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.  

2. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

3. Царенко О. М. Основи екології та економіка 
природокористування / О. М. Царенко, О. О. 
Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 
323 с. 

4. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: 
[монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: 
НУВГП, 2006. – 350 с. 
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9 Екологічна культура та 

екологічна етика як складова 
екоменеджменту 

Семінарське 
заняття 

 Розв'язування задач з 
екологічної етики 

- 

10 Тема 7. Практичні підходи 
до формування і розвитку 
системи екологічного 
менеджменту на 
підприємстві. 
7.1. Розробка екологічної 
політики і зобов’язань 
підприємства. 
7.2. Екологічні цілі і завдання 
менеджменту підприємства. 
7.3. Структура системи 
екологічного управління та 
екологічного менеджменту. 
7.4. Практичні підходи до 
мінімізації (послідовного 
зниження) негативного 
впливу виробництва на 
довкілля і мінімізації 
використання ресурсів. 
 

Лекція 1. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За 
ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.  

2. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
[навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – 
Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2006. – 187 с. 

3. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

4. Царенко О. М. Основи екології та економіка 
природокористування / О. М. Царенко, О. О. 
Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 
323 с. 

5. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: 
[монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: 
НУВГП, 2006. – 350 с. 

6. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного 
управління. Вимоги та настанови щодо 
застосування. 

7. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного 
управління. Загальні настанови щодо 
запроваджування 
 

  

11 Підходи до формування і 
розвитку системи 
екологічного менеджменту на 
підприємстві 
 

Екскурсія на 
ЛМКП 
"Львівводок
анал", ПрАТ 
"Ензим", 
"Львівська 
пивоварня" 

1.  - - 

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

Лекція 1. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. 
– К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  
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співпраця в галузі 
екологічного аудиту. 
8.1. Історія розвитку аудиту в 
світі та в Україні. 
8.2. Історія розвитку 
екологічного аудиту в 
Україні. 
8.3. Терміни та визначення 
понять у галузі екологічного 
аудиту. 
8.4. Міжнародна співпраця в 
галузі екологічного аудиту. 
 

2. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. 
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

3. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління 

 

13 Тема 9. Державне 
регулювання та управління 
в галузі екологічного 
аудиту, концептуальні 
положення щодо його 
запровадження в Україні. 
9.1. Функції Кабінету 
Міністрів у сфері 
екологічного аудиту. 
9.2. Функції місцевих рад у 
сфері екологічного аудиту. 
9.3. Функції Аудиторської 
палати у сфері екологічного 
аудиту. 
9.4. Права та обов’язки 
екоаудиторів і 
екоаудиторських організацій. 
 

Лекція 1. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – 
К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  

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

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

- - 

14 Екологічний аудит 
адміністративного району як 
складова екологічного 
менеджменту 

Практична 
робота 

 Здійснити статистичний 
екологічний аудит 
одного з районів 
Львівської області 

 

15 Тема 10. Положення і 
вимоги національних 
законодавчих нормативних 
документів, міжнародних і 

Лекція 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» 
від 22.04.1993 № 3125-XII 

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

- - 
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європейських стандартів 
щодо здійснення 
екологічного аудиту. 
10.1. Закон України “Про 
аудиторську діяльність”. 
10.2. Закон України “Про 
екологічний аудит”. 
10.3. ДСТУ ISO 19011:2012 
Настанови щодо здійснення 
аудитів систем управління 
10.4. Положення про 
сертифікацію екологічних 
аудиторів. 
10.5. Положення про ведення 
реєстру екологічних 
аудиторів та юридичних осіб, 
що мають право на 
здійснення екоаудиту. 

3. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління 

4. Наказ «Про затвердження Положення про 
ведення реєстру екологічних аудиторів та 
юридичних осіб, що мають право на 
здійснення екологічного аудиту» від 
27.03.2007 N 121   

5. Наказ «Про затвердження Положення про 
сертифікацію екологічних аудиторів» від 
29.01.2007 N 27 
 

16 Тема 11. Класифікація 
видів і принципи 
аудиторського контролю.  
11.1. Зовнішній і внутрішній, 
обов'язковий і добровільний 
екологічний аудит. 
11.2. Поділ аудиту за 
організаційними ознаками 
(регламентований, 
договірний, внутрішній 
(відомчий) і державний). 
11.3. Поділ аудиту за 
процесуальними ознаками 
(однопредметний, 
багатопредметний 
(комплексний), комісійний). 
11.4. Поділ аудиту за змістом 
і функціями (запобіжний, 
перманентний, 
ретроспективний 
(післяопераційний) і 

Лекція 1. Закон України «Про екологічний аудит» від 
24.06.2004 № 1862-IV 

2. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – 
К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  
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стратегічний). 
11.5. Принципи екологічного 
аудиту. 
 

17 Аудит якості довкілля 
ділянки території, на якій 
розміщено школу 

Практичне 
заняття 
Провести 
аудит 
ділянки 
території , 
на якій 
розміщено 
школу 

 Практичне заняття на 
території шкіл м. Львова 

 

18 Тема 12. Пріоритетні типи 
екологічного аудиту. 
12.1. Приватизаційний 
екологічний аудит. 
12.2. Інвестиційний 
екологічний аудит. 
12.3. Комплексний експрес-
аудит підприємств, які 
модернізують. 
12.4. Екологічний аудит у 
системі ціноутворення. 
12.5. Аудит мінімізації 
відходів виробництва. 
12.6. Екологічний аудит 
промислової ділянки 
(місцевості). 

Лекція 1. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – 
К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  

2. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління 

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

  

19 Тема 13. Методологічні 
основи здійснення 
екологічного аудиту, 
програми запровадження 
екологічних аудитів, зразки 
звітів. 
13.1. Об'єкти і суб'єкти 
екологічного аудиту. 
13.2. Процедура екологічного 
аудиту. Вимоги до замовника 

Лекція 1. Закон України «Про екологічний аудит» від 
24.06.2004 № 1862-IV 

2. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – 
К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  

3. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління 

4. http://pidruchniki.com.ua/13731120/ekologiya / 
audit_sistem_ekologichnogo_upravlinnya 
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і виконавця екологічного 
аудиту. 
13.3. Зміст звіту екологічного 
аудиту. 
13.4. Структура 
аудиторського висновку. 
 

20 Пріоритетні типи 
екологічного аудиту 

Семінарське 
заняття 

 Підготувати доповідь 
щодо одного з 
перелічених 
пріоритетних типів 
екологічного аудиту 

 

21 Тема 14. Практичні 
приклади екологічного 
аудиту на підприємстві. 
14.1. Загальна характеристика 
підприємства. 
14.2. Об'єкти екологічного 
аудиту підприємства. 
14.3. Рекомендації з 
забезпечення екологічної 
безпеки на підприємстві. 
14.4. Переваги, які отримує 
підприємство при проведенні 
екологічного аудиту. 
 

Лекція 1. Закон України «Про екологічний аудит» від 
24.06.2004 № 1862-IV 

2. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. 
Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. 
– К.: Вища школа, 2000. – 344 с.  

3. ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління 

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

 

  

22 Аудит парків м. Львова Практичне 
заняття 
Екологічний 
аудит парків 
м. Львова, 
зробити 
звіт-
презентацію 

 Практичне заняття на 
території парків м. 
Львова 

 

 
 
 
 


