
 



 
 
 
 



1. Мета дисципліни – забезпечити поглиблене розуміння студентами сучасних системних 
теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління та екологічний менеджмент, 
сформувати у них систему знань і практичних  навичок щодо застосування принципів, 
методів та інструментів менеджменту і аудиту в охороні довкілля. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Економічна теорія» та «Екологія».  
2. Вміння самостійно застосовувати знання теоретичних основ економічної теорії, 
екології та інших навчальних дисциплін для вирішення конкретних науково-практичних 
задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 
3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
В рамках навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» студенти 
вивчають загальні закономірності, принципи формування, функціонування та реалізації 
системи екологічного управління. До складу навчальної дисципліни входить 2 модулі: 1) 
«Теоретичні основи та механізми екологічного управління на макрорівні». Розглядаються 
концептуальні засади та структура систем екологічного управління; міжнародні механізми 
екологічного управління; державне управління екологічною діяльністю в Україні, а також 
системи місцевого, громадського та спеціального екологічного управління і гармонізації; 2) 
«Практичні напрями та інструменти впровадження корпоративного екологічного 
управління». Розглядаються наступні питання: корпоративний екологічний менеджмент в 
системі екологічного управління; розробка, впровадження та розвиток системи екологічного 
менеджменту на підприємстві; індикатори екологічних результатів діяльності підприємства; 
екологічна експертиза, екологічний облік та екологічний аудит як інструменти екологічного  
менеджменту; екологічний маркетинг – розробка і реалізація «зеленої» продукції.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни є: 
- навчити орієнтуватись у концептуальних засадах та структурі системи екологічного 

управління в Україні та міжнародних організаціях; 

- сформувати знання з системи екологічного менеджменту на підприємстві, щодо 
індикаторів екологічних результатів діяльності підприємства; 

- сформувати уявлень про екологічну експертизу, екологічний облік, екологічний аудит 
як інструменти екологічного  менеджменту та екологічний маркетинг. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних:   
ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
фахових:   
ФК19. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління; 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 
збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі;  
ФК22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами 
виробництва та споживання; 



ФК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними 
проектами.  
Програмними результатами навчання є: ПР01. Демонструвати розуміння основних принципів 
управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами; ПР04. 
Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; 
ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням 
загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду; 
ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних 
процесів та виробництв на навколишнє середовище; ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та 
муніципальними відходами; ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 
слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної 
мережі; ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 
довкілля; ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 
проектів. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

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

Форми 
викладан-

ня і 
навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток 
у підсум-

ковій 
оцінці з 
дисци-
пліни 

Код Результат навчання 

1.1 Концептуальні засади та 
структуру системи екологіч-
ного управління 

Лекція, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

5 

1.2 Особливості регулювання 
екологічних та природо-
ресурсних відносин на 
міжнародному, державному, 
місцевому рівні та рівні 
підприємств 

Лекція, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

5 

1.3 Сутність та особливості реа-
лізації міжнародних механіз-
мів  екологічного управління 

Лекція, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

5 

1.4 Цілі, завдання та функції 
державного управління еко-
логічною діяльністю в Ук-
раїні; структуру систем міс-
цевого, громадського та 
спеціального екологічного 
управління і гармонізації 

Лекція, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 
ит 

10 

1.5 Предмет, систему, місце 
екоменеджменту в управ-
лінні природохоронною ді-
яльністю, екологізації еконо-
міки,  виробничої та соціо-
культурної діяльності 

Лекція, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 



1.6 Особливості механізму еко-
менеджменту в реалізації 
соціально-економічних про-
грам України, у досягненні 
цілей сталого розвитку Ук-
раїни, її регіонів і окремо 
взятого виробництва 

Лекція, 
практична 

робота, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 

2.1 Застосовувати на практиці 
норми екологічного права в 
системі екологічного управ-
ління 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 

2.2 Створювати систему екоме-
неджменту на різних рівнях 
господарської діяльності, 
спрямовану на досягнення 
цілей чистого, маловідход-
ного і безвідходного вироб-
ництва 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 

2.3 Володіти основами 
поводження з відходами 
виробництва і споживання, 
базовими технологіями 
екоменеджменту та 
екоаудиту  
 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 

2.4 Вміти вирішувати проблеми 
бізнесу при управлінні про-
цесами, пов'язаними з охоро-
ною і відтворенням якості 
природного середовища, 
збереженням ландшафтно-
біологічного різноманіття та 
формуванням екологічної 
мережі 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Модульна контрольна робота 1, 
2; реферативні роботи; 

презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

10 

3.1 Демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з коле-
гами та цільовою аудиторією, 
ведення професійної науко-
вої дискусії 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

5 

3.2 Письмово відображати та 
презентувати результати сво-
їх досліджень українською 
мовою 

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії; іспит 

5 

4.1 Здатніть до подальшого нав-
чання з високим рівнем 
автономності    

Практ. 
робота, 
самост. 
робота 

Презентація; усні відповіді, 
тести, ситуаційні вправи; 

доповнення та дискусії 

5 

 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 
Програмні результати навчання 

Результати навчання дисципліни 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 

 
2.4 3.1 3.2 

 
4.1 

ПР01. Демонструвати розуміння ос-
новних принципів управління приро-
доохоронними діями та/або екологіч-
ними проектами. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

      + +  

ПР04. Використовувати принципи 
управління, на яких базується система 
екологічної безпеки.  

  + + + +   +    + 

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері 
захисту навколишнього середовища із 
застосуванням загальноприйнятих 
та/або стандартних підходів та 
міжнародного і вітчизняного досвіду. 

 + + +  +  +      

ПР09. Демонструвати навички оціню-
вання непередбачуваних екологічних 
проблем і обдуманого вибору шляхів 
їх вирішення. 

     + +   +  +  

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище. 

   +     +    + 

ПР12. Брати участь у розробці та 
реалізації проектів, направлених на 
оптимальне управління та поводження 
з виробничими та муніципальними 
відходами.  

 +     + + +    + 

ПР16. Вибирати оптимальну страте-
гію проведення громадських слухань 
щодо проблем та формування тери-
торій природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі. 

 +  +    +   +  + 

ПР22. Брати участь у розробці 
проектів і практичних рекомендацій 
щодо збереження довкілля. 

    +   +     + 

ПР23. Демонструвати навички впро-
вадження природоохоронних заходів 
та проектів. 

 +    + +  +   +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Схема формування оцінки: 
 

7.1. Форми оцінювання студентів 
 

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-2.4 – 10 балів / 5 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1-2.4 – 10 балів / 5 балів. 
3. Реферативні роботи: РН 1.1-2.4 – 10 балів / 5 балів. 
4. Презентація (за результатами індивідуального проекту): РН 1.1-4.1 –            

10 балів / 5 балів. 
5. Усні відповіді, тести, ситуаційні вправи: РН 1.1-4.1 – 10 балів / 5 балів. 
6. Доповнення та дискусії: РН 1.1-4.1 – 10 балів / 5 балів. 
 

- підсумкове оцінювання 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, 
які оцінюються в письмовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, 
яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 
бальною шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
всіх практичних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 
Розділів 1 і 2 відповідно.  

Оцінювання реферативних робіт, презентацій за результатами індивідуального 
проекту проводиться по завершенні лекцій і тематичних практичних занять з Розділу 1 і 2.  

Оцінювання усних відповідей і доповнень (дискусій), а також тестів та ситуаційних 
вправ проводиться упродовж семестру під час проведення практичних робіт.  

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 

 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість навчальних годин 

Л
ек

ц
ії

 
 

П
ра

кт
и

ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

б
от

а 

К
он

су
ль

та
ц

ії
 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи та механізми екологічного управління на макрорівні 
Тема 1. Концептуальні засади та структура системи екологічного управління 

Лекція 1. Теоретичні основи системного управління. 2    
Лекція 2. Система екологічного управління: сутність, 
специфіка та структура. 

2    

Практична робота 1. Сутність управління. Предмет,  
цілі  та  методи  управління. Необхідність та сутність 
екологізації системи управління. Екологічне управління 
та екологічна політика. 

 2   

Самостійна робота. Досвід екологічного управління в 
розвинутих країнах. 

  5  

Тема 2. Міжнародні механізми  екологічного управління 
Лекція 3. Система міжнародного екологічного 
управління. 

2    

Лекція 4. Міжнародна стандартизація. 2    
Практична робота 2. Міжнародна глобальна та 
регіональна екологічна політика. Серія міжнародних 
стандартів систем екологічного менеджменту ISO 14000.  
Стандарт ISO 14001. Національні екологічні стандарти. 

 2   

Самостійна робота. Міжнародне та національне 
екологічне право. Екологічна політика ЄС. 

  5  

Тема 3. Державне управління екологічною діяльністю в Україні 
Лекція 5. Організація управління екологічною 
діяльністю на рівні держави. 

2    

Самостійна робота. Державне екологічне планування, 
програмування та  прогнозування. 

  6  

Тема 4. Системи місцевого, громадського та спеціального екологічного управління 
Лекція 6. Системи місцевого, громадського та 
спеціального екологічного управління. 

2    

Практична робота 3. Розгляд та обговорення 
практичних ситуацій щодо проблем екологічного 
управління в Києві та Київській області. 

 2   

Самостійна робота. Міжнародні аспекти зміцнення 
потенціалу місцевих громад.  

  6  

Консультації    1 
Модульна контрольна робота 1  1   

Змістовий модуль 2. 
Практичні напрями та інструменти впровадження корпоративного екологічного 

управління 
Тема 5. Корпоративний екологічний менеджмент в системі екологічного управління 

Лекція 7. Поняття та механізм  корпоративного 
екологічного менеджменту. 

2    



Лекція 8. Види екологічного менеджменту. 2    
Практична робота 4. Специфіка та структура системи 
екологічного менеджменту. Механізм корпоративного 
кологічного менеджменту. Методологічна база 
екологічного менеджменту. 

 2   

Самостійна робота. Екологічна політика підприємств за 
галузями. 

  6  

Тема 6. Розробка та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві 
Лекція 9. Стратегічний екологічний менеджмент. 2    
Лекція 10. Реалізація екологічної стратегії. 2    
Практична робота 5. Аналіз практичних ситуацій щодо 
визначення екологічних аспектів діяльності підприємств. 

 2   

Самостійна робота. Екологічний менеджмент і 
менеджмент якості підприємства. Екологічна безпека та 
соціальний розвиток підприємства. 

  6  

Тема 7. Індикатори екологічних результатів діяльності підприємства 
Лекція 11. Індикатори екологічних результатів діяльності 
підприємства в стандартних системах ISO 14000 і EMAS. 

2    

Практична робота 6. Практичні вправи щодо оцінки 
екологічних аспектів та екологічних результатів 
діяльності підприємства. 

 2   

Самостійна робота. Екологічний контролінг як 
концепція координованого забезпечення та використання 
релевантної  інформації. Екологічний паспорт 
підприємства. 

  6  

Тема 8. Екологічна експертиза, екологічний облік та екологічний аудит як інструменти 
екологічного  менеджменту 

Лекція 12. Екологічний облік. 2    
Лекція 13. Екологічна експертиза і аудит. 2    
Самостійна робота. Специфіка екологічних експертиз у 
різних країнах світу. 

  6  

Тема 9. Екологічний маркетинг як інструмент корпоративного екологічного управління 
Лекція 14. Екологічний маркетинг: розробка і реалізація 
«зеленої» продукції. 

2    

Консультації    1 
Модульна контрольна робота 2  1   

Всього 28 14 46 2 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 14 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 46 год. 

 
 

 
 
 
 
 

 



9. Рекомендовані джерела: 
 
Основна: 
1. Гацька Л.П., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б. Екологічне управління підприємством / 

Л.П.Гацька, Ю.А.Сагайдак, Т.Б. Харченко. – Ірпінь: Видавництво УДФСУ, 2017. – 215 с. 
2. Гацька Л.П., Карлащук С.В., Харченко Т.Б. Екологічний маркетинг: навчальний посібник 

/ Л.П.Гацька, С.В.Карлащук, Т.Б.Харченко / за ред. Гацька Л.П. – К., 2018. – 164 с. 
3. Норт К. Основы экологического менеджмента (введение в экологию промышленного 

производства). – Москва: Премьер, 2014. 
4. Пахомова Н., Эндерс А., Рихтер К. Экологический менеджмент.  –  М.-С-Пб: Питер, 

2013. 
5. Салавор O.M., Ничик О.В.Організація управління в екологічній діяльності: Курс лекцій 

для студ. напряму 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» ден. та зоч.форм навч. – К.: ІІУХ'Г, 2012. – 71с . 

6. Трейман М.Г. Экологический менеджмент: учебное пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. ‒ 
СПб., 2018. ‒ 244 с.  

7. Шевчук В.Я. Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, 
Г.О.Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. 
 

Додаткова: 
1. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн, Купалова Г. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: 

українсько-німецько-російсько-англійський. – К.: Знання, 2010 – 518 с. 
2. Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління / 

Т.П.Галушкіна, Є.Г. Гордійчук. – Х.: Бурун Книга, 2010. – 287 с.  
3. ДСТУ ISO 14001:2015. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис 

елементів і настанови щодо їх застосування”. – К.: Держстандарт України, 2016.  
4. ДСТУ ISO 14004:2016. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні 

настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. – К.: 
Держстандарт України, 2017.  

5. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. – К.: Держстандарт України, 
2016.  

6. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. 
– К.: Знання, 2006. – 366 с.  

7. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.  
Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов бакалаврата и 
магистратуры / Г.С.Ферару. – Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 528 с. 

8. Экологический менеджмент: учеб. пособие / Л. А. Федоськина, Т. А. Шилкина. – 
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 96 с.  

9. Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник / А.Л.Бобровський. – Суми: 
Університетська книга, 2009. – 586 с. 

10. Christopher J. Barrow Environmental Management and Development / Christopher J. Barrow. – 
Routledge, 2005. – 276 p. 

11. Muralikrishna I.V., Manickam V. Environmental Management / I.V. Muralikrishna, 
V.Manickam. – Butterworth-Heinemann, 2017. – 437 р. 

12. Sharma N. K. Environmental Management / N. K. Sharma. – Pinnacle Technology, 2010. – 
312 р.     

 




