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Назва курсу Екоменеджмент та управління в природоохоронній діяльності 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Саксаганського 1, 79005 Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

біологічний факультет, кафедра екології 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

101 Екологія, 10 Природничі науки 

Викладачі курсу Антоняк Галина Леонідівна, д.б.н., проф. кафедри екології 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/antoniak-h-l  

halyna_antonyak@yahoo.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться в день лекцій / практичних занять за 

попередньою домовленістю (вул. Саксаганського,1, ауд. 203). 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2952  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні 

знання і уміння щодо методів управління якістю навколишнього 

природного середовища, впровадження ефективних 

управлінських рішень, формування екологічного світогляду як 

ідеології управління природоохоронною діяльністю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Екоменеджмент та управління в природоохоронній 

діяльності» є нормативною дисципліною з спеціальності 101 

Екологія для освітньої програми з підготовки магістра, яка 

викладається на 1-му році навчання (1-й семестр) в обсязі 5 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу – набуття студентами знань і умінь, необхідних 

майбутнім фахівцям-екологам для формування екологічного 

світогляду, впровадження ефективних управлінських рішень, 

контролювання діяльності суб’єктів господарювання, розроблення 

структури системи екологічного менеджменту підприємства 

(організації) з визначенням функціональної підзвітності й 

відповідальності за виконання завдань із бережливого та 

раціонального використання довкілля, визначення відповідності 

сучасної екологічної ситуації екологічним стандартам, які б 

забезпечували оптимальний стан довкілля та безпеку 

життєдіяльності людини. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Галушкіна Т.П., Грановська Л.М. Екологічний менеджмент 

та аудит. Навчальний посібник в II частинах. – Херсон, 

2012. – 421 с. 

2. Білявська Ю. В. Екологічний менеджмент підприємства. 

Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 104-111. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_11 

3. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент. 

Підручник. – К.: Академія, 2007. – 432 с. 

4. Семенов В.Ф., Михайлик О.Л. Екологічний менеджмент. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с. 

5. Шапоренко О.І. Екологічний менеджмент. Навч посібник. 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/antoniak-h-l
mailto:halyna_antonyak@yahoo.com
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– Донецьк: НОРД комп’ютер, 2004. – 312 с. 

6. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту 

і екологічного аудиту / Шевчук В.Я., Саталкин Ю.М., 

Навроцький В.М. та ін. – К.: Символ-Т, 1997. – 221 с. 

 

Допоміжна 

1. Хміль Ф.І. Менеджмент. Підручник. – К.: Вища школа, 

1996. – 351 с. 

2. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький И.М. та ін. 

Посібник з екологічного менеджменту і екологічного 

аудиту. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. – 245 с. 

3. Концепція сталого розвитку України. – К.: HAH Украины, 

Минэкобезопасности Украины, 1997. – 17 с. 

4. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Лібанова Е.М. Україна: 

Проблеми сталого розвитку: Наукова доповідь. – К.: РВПС 

України НАН України, 1997. – 149 с. 

5. Данилишин Б.М. та ін. Екологічний менеджмент для 

майбутнього. Матеріали семінару. – Одеса, 1997. – 138 с. 

6. Кравців В. Економічний розвиток і екологічна безпека: 

шлях України. // Регіональна економіка. – 1997. – № 3. – С. 

97-104. 

7. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми 

територіальної організації виробництва і 

природокористування. – К.: Лібра, 1996. – 208 с. 

8. Галушкина Т.П. Экономические инструменты 

экологического менеджмента (теория и практика). – 

Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – 280 с. 

9. Галушкина Т.П., Харичков С.К. Экологический 

менеджмент в Украине: реалии и перспективы. – Одесса: 

ИПРЭЭИ НАНУ, 1998. – 107 с. 

10. Sroufe R. Effects of Environmental Management Systems on 

Environmental Management Practices and Operations. 

Production and Operations Management. 12-3 (2003): 416–

431. 

11. Sharma N. K. Environmental Management. Khel Sahitya 

Kendra, 2010. – 312 р. 

 

Інтернет-ресурси: 

1.  http://www.childflora.org.ua/?page_id=66 

2. https://datatopics.worldbank.org/world-development-

indicators/themes/environment.html   

3. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf   

4. https://www.springer.com/journal/267 

5. https://www.springer.com/gp/book/9789811363573   

 

Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять. 102 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде  

знати:  

основні поняття і терміни в галузі екологічного менеджменту і 

аудиу; 

передумови виникнення екологічного менеджменту; 

об’єкти, суб’єкти і предмет екологічного менеджменту; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/environment.html
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/environment.html
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://www.springer.com/journal/267
https://www.springer.com/gp/book/9789811363573


принципи і функції екологічного менеджменту; 

методологічні основи екологічного менеджменту; 

роль екологічного аудиту в системі екологічного менеджменту; 

суть і функції екологічного аудиту;  

об’єкти і суб’єкти екологічного аудиту; 

механізми та основні інструменти реалізації екологічного 

менеджменту; 

правове та інформаційне забезпечення екологічного 

менеджменту; 

концепцію та стратегію сталого розвитку; 

міжнародні стандарти в галузі екологічного менеджменту; 

напрями розвитку екологічного менеджменту; 

основні складові екологічного ризику; 

роль екологічного менеджменту у забезпеченні якості життя; 

інноваційні механізми екологічного менеджменту. 

 

вміти: 

працювати з нормативними документами в галузі екологічного 

менеджменту; 

визначити роль екологічного менеджменту в гармонізації 

взаємовідносин суспільства і природи; 

охарактеризувати сутність системного підходу до процесу 

прийняття стратегічних рішень; 

визначити шляхи вирішення екологічних проблем за теорією 

сталого розвитку; 

проаналізувати основні принципи планування та реалізації 

екологічної політики; 

з’ясувати елементи додаткових витрат, які з’являються внаслідок 

забруднення навколишнього середовища;  

охарактеризувати правове забезпечення екологічного 

менеджменту; 

визначити економічні та соціальні переваги запровадження 

екологічної сертифікації; 

охарактеризувати основні етапи екологічного аудиту під час 

оцінки якості довкілля; 

охарактеризувати сутність інноваційно-інвестиційного розвитку 

економіки; 

застосовувати методи оцінки екологічного ризику; 

визначити принципи управління екологічним ризиком; 

визначити основні проблеми, які виникають під час вибору й 

оцінювання економічних, екологічних та соціальних показників 

якості життя. 

Ключові слова Екологічний менеджмент, екологічне управління, екологічний 

аудит, екологічна стандартизація, навколишнє середовище 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять і консультацій для 

кращого розуміння тем 

Теми Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 

комбінований 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

отриманих в результаті вивчення навчальних дисциплін на рівні 

бакалавра зі спеціальності 101 Екологія, або потребують базових 

знань з біологічних і екологічних дисциплін, достатніх для 



сприйняття категоріального апарату, розуміння сучасних 

екологічних проблем екології і охорони довкілля 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, проблемні лекції, дискусія. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як 

простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми, 

проектор, прилади кафедральної екологічної лабораторії. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані під час 

поточного тестування, самостійної роботи (презентація) і 

модульного контролю. Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

практичні заняття – 24 бали (8 занять × 3 = 24 бали); 

модульний контроль (3 модулі: 8 балів, 10 балів, 8 балів; разом 26 

балів); 

іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Академічна доброчесність: презентаційні роботи студентів на 

практичних заняттях є виключно оригінальними результатами 

самостійноого опрацювання матеріалу.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Етапи становлення екологічного менеджменту.  

Сутність екологічного менеджменту та його мета.  

Об’єкти, суб’єкти принципи і функції екологічного менеджменту.  

Методологічні основи екологічного менеджменту.  

Контроль за екологічною безпекою як одна з функцій 

екологічного менеджменту. 

Системний підхід в екологічному менеджменті. 

Правове забезпечення екологічного менеджменту. 

Інформаційне забезпечення екологічного менеджменту. 

Механізм правової відповідальності суб’єктів екологічного 

менеджменту. 

Основні напрями розвитку екологічного менеджменту. 

Організаційна структура державного екологічного менеджменту. 

Основні інструменти реалізації екологічного менеджменту. 

Стандартизація і екологічна сертифікація, як інструменти 

екологічного менеджменту. 

Стандартизація як нормативно-методична основа екологічного 

менеджменту. 

Мета і основні завдання стандартизації. 

Екологічні стандарти та їх характеристика. 

Міжнародні стандарти в галузі систем екологічного менеджменту. 

Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту 

ISO 14000. 

Основні положення стандарту ISO 14001. 

Британський стандарт в галузі систем екологічного менеджменту 

BS 7750. 

Мета, об’єкти і суб’єкти екологічної сертифікації. 

Екологічна оцінка як інструмент реалізації екологічного 

менеджменту. 

Екологічна сертифікація як інструмент екологічного 

менеджменту. 



Екологічно орієнтована економіка як необхідна складова сталого 

розвитку. 

Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту. 

Поняття, цілі і завдання екологічного аудиту. 

Основні типи екологічного аудиту. 

Принципи, що забезпечують ефективність екологічного аудиту. 

Послідовність проведення екологічного аудиту підприємства. 

Основні етапи екологічного аудиту. 

Права та обов’язки екоаудиторів. 

Екологічний менеджмент у інноваційнно-інвестиційній 

діяльності. 

Становлення і розвиток екологічного маркетингу. 

Маркування продукції. 

Роль екологічного менеджменту в забезпеченні якості життя 

людей. 

Управління якістю продуктів споживання. 

Контролювання рівня забруднення сировини і харчової продукції 

з метою зниження шкідливого впливу на здоров’я людей. 

Особливості екологічного маркування продуктів харчування в 

Україні. 

Вказані матеріали розміщені: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2952 

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

завершенню курсу на сайті:  

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2952  

 
Схема курсу 

 
Модуль 1.  

1 

Сутність і методологічні основи 

екологічного менеджменту. Екологічний 

менеджмент в Україні. 

Практичне заняття:  

Передумови та методологічні основи 

екологічного менеджменту. 

Лекції – 2 год, практичне 
заняття – 2 год, 

самостійна робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

2 

Правове та інформаційне забезпечення 

екологічного менеджменту. Концепція і 

стратегія сталого розвитку. 

Лекції – 2 год, самостійна 
робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

3 

Система державного екологічного 

менеджменту. 

Практичне заняття: 

Правова основа екологічного 

менеджменту в Україні. Екологічна 

стратегія України 

Лекції – 2 год, практичне 
заняття – 2 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

Модуль 2. 

4 

Загальна характеристика екологічних та 

економічних інструментів екологічного 

менеджменту. 

Лекції – 2 год, самостійна 
робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

5 

Стандартизація як нормативно-

методична основа екологічного 

менеджменту. 

Практичне заняття:  

Стандартизація як інструмент 

Лекції – 2 год, практичне 
заняття – 2 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2952
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2952


екологічного менеджменту. 

6 
Екологічна сертифікація як інструмент 

екологічного менеджменту. 
Лекції – 2 год, самостійна 

робота – 9 год 

1 

тиждень 

7 

Екологічний аудит у системі 

екологічного менеджменту. 

Практичне заняття:  

Процедура здійснення екологічного 

аудиту. 

Лекції – 4 год, практична 
заняття – 2 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

2 тижні 

8 

Екологічна оцінка як інструмент 

оцінювання впливу антропогенної 

діяльності на довкілля.  

Лекції – 2 год, самостійна 
робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

9 

Державний екологічний менеджмент у 

сфері охорони здоров’я населення. 

Практичне заняття:  

Контролювання рівня забруднення 

сировини і харчової продукції. 

Лекції – 4 год, практична 
заняття – 2 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

2 тижні 

Модуль 3. 

10 
Контроль за дотриманням законодавства 

суб’єктами природокористування. 
Лекції – 2 год, самостійна 

робота – 9 год 

1 

тиждень 

11 

Роль екологічного менеджменту в 

забезпеченні якості життя. 

Практичне заняття:  

Державна політика у сфері охорони 

навколишнього природного середовища і 

екологічного управління. 

Лекції – 2 год, практична 
заняття – 4 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

1 

тиждень 

12 
Інновації в системі екологічного 

менеджменту. 
Лекції – 2 год, самостійна 

робота – 9 год 

1 

тиждень 

13 

Управління екологічними ризиками. 

Практичне заняття:  

Класифікація та оцінювання екологічних 

ризиків.. 

Лекції – 4 год, практична 
заняття – 2 год, самостійна 

робота – 7,5 год 

2 тижні 

 


