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ВСТУП 
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний 

менеджмент» розроблена на підставі освітньо-професійної 

програми підготовки магістра спеціальності «Лісове 

господарство.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні 

закономірності,  принципи формування, функціонування та 

реалізації системи екологічного менеджменту на 

лісогосподарських підприємствах. 

Міждисциплінарні зв’язки: Курс розрахований на студентів, 

які навчаються за магістерською програмою, оволоділи 

теоретичною базою з основ екології і охорони природи, 

лісівництва, лісової таксації, економіки лісового господарства, 

організації лісогосподарського виробництва і має зв‘язок з 

іншими дисциплінами. Набуті в процесі вивчення дисципліни 

«Екологічний менеджмент» знання, вміння та навички 

отримують подальший розвиток в процесі вивчення інших 

дисциплін спеціалізації: «Регулювання продуктивності лісів», 

«ГІС-технології у лісовому господарстві», «Планування 

лісогосподарського виробництва», «Управління 

лісогосподарським виробництвом», «Лісова політика» тощо. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

 

Анотація 
Дисципліна «Екологічний менеджмент» розкриває 

необхідність, переваги та методи екологізації управління 

лісогосподарським підприємством, дає поглиблене розуміння 

сучасних системних теоретико-методологічних уявлень про 

екологічне управління та екологічний менеджмент, формує у 

студентів систему знань і практичних навичок щодо 

застосування принципів, методів та інструментів менеджменту в 

сфері охорони довкілля. 

Ключові слова: управління, лісове господарство, система 
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екологічного управління, екологічний маркетинг, екологічний 

аудит, екологізація економіки. 

 

Abstract 
Discipline «Environmental Management» reveals the necessity, 

benefits and methods of environmental management of the forestry 

enterprise, provides an in-depth understanding of modern system 

theoretical and methodological concepts of environmental 

management and environmental management, forms students the 

system of knowledge and practical skills in applying the principles, 

methods and tools of management in the field. environmental 

protection. 

Key words: management, forestry, ecological management 

system, ecological marketing, ecological audit, ecologization of the 

economy. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Екологічний менеджмент» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ЕСТS –3 

 

Галузь знань  

20 - Аграрні науки 
та продовольство 

Вибіркова  
Спеціальність 

205 Лісове 
господарство 

Модулів –2 

 

Рік підготовки Змістових модулів –2 

1-ий 1-ий 

Семестр 
Загальна кількість 

годин – 90 1-ий 1-ий 
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Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних –  4 год 

самостійної роботи 

студента –  6 год 

Рівень вищої світи: 

магістерський 

20 год 2 год. 

Практичні 

14 год 8 год. 

Самостійна робота 

56 год 80 год 

Форма контролю:  

залік залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить:  

для денної форми навчання – 37,8% до 62,2%;  

для заочної форми навчання –  11,1% до 88,9%. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Екологічний 

менеджмент» – дати поглиблене розуміння сучасних системних 

теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління та 

екологічний менеджмент, сформувати у студентів систему знань 

і практичних навичок щодо застосування принципів, методів та 

інструментів менеджменту і аудиту в охороні довкілля. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічний 

менеджмент» є: надання студентам теоретичних знань та 

практичних навичок щодо застосування в практичній діяльності 

екологічного законодавства, стандартів (у тому числі 

міжнародних), норм; оволодіння системною методологією 

пошуку й прийняття оптимальних управлінських рішень в 

умовах зростання екологічних і соціальних вимог до якості 

життя; вміння розробляти екологічну політику 

лісогосподарського підприємства; розуміти, вміти аналізувати і 

синтезувати, застосовувати в управлінській діяльності 

системний інтегрований підхід до ефективності як сукупності 

економічних, екологічних і соціальних цілей діяльності 

лісогосподарського підприємства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 
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знати: 
- предмет, систему, місце екоменеджменту в управлінні 

прироохоронною  діяльністю,  екологізації  економіки, 

виробничої та соціокультурної діяльності; 

- особливості правового регулювання екологічних та 

природоресурсних відносин у межах господарської діяльності 

фізичних та юридичних осіб; 

- особливості механізму екоменеджменту в реалізації 

соціально-економічних програм України, у досягненні цілей 

сталого розвитку України, її регіонів і окремо взятого 

виробництва; 

- специфіку співвідношення цілей, завдань, стратегії і 

функцій екоменеджменту. 

вміти: 
- застосовувати на практиці норми екологічного права в 

системі екоменеджменту; 

- створювати систему екоменеджменту на різному рівні 

господарської діяльності, спрямовану на досягнення цілей 

чистого, маловідходного і безвідходного виробництва; 

- володіти основними  технологіями екоменеджменту, 

екоаудиту; 

- вміти вирішувати проблеми бізнесу при управлінні 

процесами, пов'язаними з охороною і відтворенням якості 

природного середовища. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль №1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Тема 1. Концептуальні засади та структура системи 

екологічного управління. Основи системного екологічного 

управління та екологічної політики. Екологічна безпека і 

екологічний ризик. Управлінські рішення в умовах сталого 
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розвитку. Суперечності у сфері сталого розвитку та «кризового» 

управління економікою. Глобальна система екологічного 

управління. Державна система екологічного управління в 

Україні. Екологічне управління на регіональному рівні та на 

рівні підприємств. Основні сучасні інструменти екологічної 

політики. 

 

Тема 2. Корпоративний екологічний менеджмент в 

системі екологічного управління. Сутність та структура 

екологічного менеджменту. Екологізований, екологічно 

спрямований, екологічний менеджмент. Рівні екологічного 

менеджменту. Вигоди від впровадження системи екологічного 

менеджменту для підприємства, держави, суспільства. Історичні 

аспекти виникнення екологічного менеджменту в Україні і за 

кордоном. Поняття системи корпоративного екологічного 

менеджменту. Механізм корпоративного екологічного 

менеджменту. Об'єкти і суб'єкти екоменеджменту Цілі 

екологічного менеджменту. Завдання екологічного 

менеджменту. Принципи екологічного менеджменту. Складові 

системи екологічного менеджменту. Відмінність екологічного 

менеджменту від екологічного управління. Загальний алгоритм 

впровадження системи екологічного менеджменту на 

підприємстві. Екологічна політика підприємства. 

 

Тема 3. Нормативно-правове та інформаційне 

забезпечення екологічного менеджменту. Системи стандартів 

екологічного менеджменту. Британські стандарти у сфері систем 

екологічного менеджменту BS 7750, BS 8555. EMAS. Серія 

міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту ISO 

14000. Стандарт ISO 14001. Національні стандарти в галузі 

екологічного менеджменту. Міжнародне та національне 

екологічне право. Основні нормативно-правові та законодавчі 

акти у сфері охорони довкілля. Проблеми та перспективи 

гармонізації законодавства України з законодавством ЄС. 
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Тема 4. Стратегічний екологічний менеджмент. 
Екологічна стратегія фірми. Класифікація екологічних стратегій. 

Базисні стратегії «зелених» фірм. Розширена модель 

конкурентних стратегій фірми Портера. Сант-Гальська модель 

інтегрованого екологічного менеджменту. Системи 

корпоративного екологічного менеджменту та їх відображення в 

міжнародному стандарті EMAS. Інструменти стратегічного 

екологічного менеджменту. Перехід від стратегічних цілей 

компанії до системи корпоративного екологічного 

менеджменту. Врахування екологічних аспектів при формуванні 

довгострокового плану. Стратегія управління екологічними 

ризиками в КЕМ. Класифікація екологічних та економічних 

ризиків підприємства. Особливості управління різними видами 

екологічних ризиків. Екологічна відповідальність і етика 

бізнесу. Хартія бізнесу на підтримку сталого розвитку. 

 

Тема 5. Реалізація екологічної стратегії. Розробка, 

впровадження і розвиток системи екологічного 

менеджменту на підприємстві. Практичні моделі 

впровадження КЕМ і форми інтеграції екологічних аспектів в 

діяльність організації. Включення екологічної  складової в 

маркетинговий, інвестиційний, виробничий, персональний, 

фінансовий менеджмент та менеджмент логістики. Структура 

управління і відповідальність. Ресурси, функціональні обов'язки, 

відповідальність і повноваження. Ідентифікація екологічних 

аспектів діяльності. Прямі й непрямі екологічні аспекти. Вимоги 

законодавства. Планування (цілі, завдання, заходи) реалізації 

стратегії екологічного менеджменту. Управління операціями 

згідно з екологічними аспектами. Підготовка до нештатних 

ситуацій і аварій і відповідні дії. Управління документацією. 

Система документації КЕМ. Взаємодія та обмін інформацією. 

Мотивація. Підготовка і навчання. Моніторинг. Оцінка 

результативності. Невідповідність та коригувальні та запобіжні 

дії. Внутрішній аудит системи екологічного менеджменту. 

Аналіз системи і оцінка керівництвом. Розвиток системи і 
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послідовне поліпшення. 

Змістовний модуль №2. 
ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Тема 6. Екологічна експертиза, екологічний облік та 

екологічний аудит як інструменти екологічного 

менеджменту. Цілі і завдання екологічної експертизи. Види 

експертних висновків для висновку державної екологічної 

експертизи про відповідність прийнятої господарської 

діяльності встановленим нормативам якості навколишнього 

середовища. Об'єкти екологічної експертизи. Цілі, завдання,  

методи, засоби екологічного обліку, екологічного аудиту. Види 

екоаудиту. Склад команди екоаудиту. Діяльність екоаудиту до 

виходу на об'єкт ревізії. Діяльність екоаудиту на об'єкті ревізії. 

Документи результатів перевірки стану екоменеджменту на 

підприємстві. Контроль виконання заходів за результатами 

екоаудиту. Загальні вимоги до системи екологічного обліку на 

підприємстві. Екологічний облік і реформування традиційної 

системи обліку на підприємстві. Проблема формування 

показників у системі екологічного бухобліку. Особливості 

екологічного обліку та звітності на українських підприємствах. 

Екологічний аудит і міжнародні стандарти. Екологічний аудит і 

стандарти екологічного менеджменту в Україні. 

 

Тема 7. Екологічний маркетинг: розробка і реалізація 

«зеленої» продукції. Концепція екологічного маркетингу. 

Сутність і види екологічного маркетингу. Стан, тенденції та 

чинники розвитку екологічних потреб. Типи товарів за рівнем 

екологічності Типи споживачів за відношенням до екологічності 

товарів. Аналіз мотивації споживання екологічних товарів. 

Розробка екологічних продуктів і принцип циркулярної 

економіки. Нові інструменти і форми екомаркетингу та 

продуктової політики. Напрямки розвитку ринку екологічних 
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товарів у світі й Україні. Особливості просування екологічних 

товарів на ринку. Оптимізація витрат на просування екологічних 

товарів різного рівня  мотивації споживання Екологічне 

маркування 

 

Тема 8. Демонстрація відповідності. Сертифікація і 

самодекларації. Вибір органу з сертифікації. Взаємодія з 

органом по сертифікації. Інформування про сертифікації. 

Декларація та екологічні етикетки. Цілі використання 

екологічних етикеток і декларацій. Основні принципи 

екологічних етикеток і декларацій. Самодекларовані екологічні 

заяви (Маркування II типу). Програма і мета екологічного 

маркування II типу. Принципи екологічного маркування II типу. 

Вимоги до знаків, використовуваним в екологічних заявах II 

типу. Стрічка Мебіуса. Процедури розробки та перегляду  

екологічного маркування II типу. Сертифікація та відповідність 

екологічного маркування II типу: загальні положення, контроль 

відповідності, захист етикетки. Найбільш популярні  екологічні 

терміни, використовувані в заявах II типу. Екологічне 

маркування I типу. Програма і мета екологічного маркування I 

типу. Принципи екологічного маркування I типу. Вимоги до 

знаків, використовуваним в екологічних заявах I типу. 

Процедури розробки  та перегляду екологічного маркування I 

типу. Сертифікація та відповідність екологічного маркування I 

типу: загальні положення, контроль відповідності. 

 

Тема 9. Індикатори екологічних результатів діяльності 

підприємства. Поняття індикаторів екологічних результатів 

діяльності підприємства. Індикатори екологічних результатів 

діяльності підприємства в стандартних системах ISO 14000 і 

EMAS. Вихід за межі «стандартних» підходів. Оцінка 

екологічного життєвого циклу продукції: призначення, функції. 

Проблеми, обмеження та перспективи застосування ОЕЖЦ. 

Екологічний контролінг як концепція координованого  

забезпечення та використання релевантної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Ефективність екологічного менеджменту. Діагностика 

природоохоронного потенціалу підприємств на основі 

показників екологічного паспорту, результатів досліджень, 

проведених на підприємстві органами екологічного контролю. 

Екологічний паспорт підприємства. Діагностика параметрів, що 

характеризують екологічність продукції, що випускається 

підприємством. Оцінка викидів і відходів підприємства, 

відповідності їх встановленим екологічним нормативам і 

вимогам. Використання результатів діагностики 

природоохоронного потенціалу підприємства для організації 

виробництва екологічно чистих і безпечних товарів. 

 

Тема 10. Забезпечення прибутковості бізнесу в умовах 

екологізації економіки та посилення жорсткості екологічних 

стандартів. Ліквідація протиріч між цілями економіки та 

охороною навколишнього середовища – необхідний 

управлінський крок на шляху до сталого розвитку. Акцент на 

технології. Прагнення випереджати посилення екостандартів. 

Пільгове кредитування та оподаткування чистих, маловідходних 

і безвідходних виробництв. Дотації та пільги. Конкурентність 

чистої продукції. Імідж «зеленого» підприємства. Вихід 

продукції на світовий ринок. Підтримка держави, суспільства. 

Роль і можливості різних секторів економіки, державних та 

спеціально уповноважених органів у сфері підтримки та 

розповсюдження екологічного менеджменту в Україні. Роль і 

можливості підприємців, навчальних закладів, суспільних 

організацій та рухів. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Всь
ого 

у тому числі Всь
ого 

у тому числі 
л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та забезпечення 
екологічного менеджменту 

Тема 1. 
Концептуальні 

засади та 

структура системи 

екологічного 

управління. 

7 2 - - 5 9 1 - - 8 

Тема 2. 
Корпоративний 

екологічний 

менеджмент в 

системі 

екологічного 

управління. 

9 2 2 - 5 9 1 - - 8 

Тема 3. 
Нормативно-

правове та 

інформаційне 

забезпечення 

екологічного 

менеджменту. 

9 2 2 - 5 10 - 2 - 8 

Тема 4. 
Стратегічний 

екологічний 

менеджмент. 

9 2 2 - 5 10 - 2 - 8 

Тема 5. Реалізація 

екологічної 

стратегії.  
10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Разом за змістовим 
модулем №1  

44 10 8 - 26 46 2 4 - 40 

 
Змістовий модуль 2. Практичні напрями та інструменти 

впровадження системи екологічного менеджменту 

Тема 6. Екологічна 

експертиза, 

екологічний облік 

та екологічний 

10 2 2 - 6 10 - 2 - 8 
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аудит. 

Тема 7. Екологічний 

маркетинг. 
10 2 2 - 6 10 - 2 - 8 

Тема 8. 
Демонстрація 

відповідності. 
8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 9. Індикатори 

екологічних 

результатів 

діяльності 

підприємства. 

10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Тема 10. 
Забезпечення 

прибутковості 

бізнесу в умовах 

екологізації 

економіки. 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Разом за змістовим 
модулем 2 

46 10 6 - 30 44 - 4 - 40 

Усього годин 90 20 14 - 56 90 2 8 - 80 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№
 

з/
п 

Назва теми 

Обсяг часу, 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Система центральних органів 

виконавчої влади з питань управління 

природоохоронною діяльністю. 

2 1 

2 

Тема 2. Визначення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної зеленим насадженням у 

межах міст та інших населених пунктів 

2 1 

3 

Тема 3. Визначення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної порушенням 

природоохоронного законодавства у межах 

2 1 
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територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду України. 

4 
Тема 4. Визначення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної лісовому господарству. 
2 1 

5 

Тема 5. Методика розрахунку розміру 

відшкодування збитків, які заподіяні державі 

в результаті наднормових викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря 

2 1 

6 

Тема 6. Методика визначення розмірів 

шкоди, зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів  

2 1 

7 

Тема 7. Розрахунок розмірів збитків, 

заподіяних державі внаслідок забруднення 

поверхневих та морських вод 

1 1 

8 

Тема 8. Визначення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної незаконним добуванням 

або знищенням диких звірів і птахів. 

1 1 

 Усього годин 14 8 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п  
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1  

Історичні передумови та основні етапи 

виникнення, становлення і розвитку 

екологічного менеджменту 

3 5 

2  

Аналіз сучасних підходів до побудови та 

використання системи управління навколишнім 

середовищем на підприємстві. 

3 5 

3 
Аналіз і зіставлення міжнародних стандартів 

екологічного менеджменту. 
3 5 

4  
Аналіз природоохоронного законодавства з 

точки зору інтересів екологічного менеджменту. 
3 5 

5 Аналіз природно-ресурсного законодавства з 3 5 
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урахуванням розвитку екологічного 

менеджменту та маркетингу. 

6 

Порівняльний аналіз різних методів економічної 

оцінки природних ресурсів та їх значення для  

екологічного менеджменту. 

3 5 

7 

Комплекс кадастрів природних ресурсів та його 

значення для екологічного менеджменту та 

маркетингу. 

3 5 

8 
Порівняльний аналіз екологічних робіт, товарів і 

послуг в різних сегментах ринку. 
3 5 

9 

Аналіз міжнародного досвіду менеджменту і 

маркетингу в екології і природокористуванні на 

прикладі конкретних країн. 

4 5 

10 

Значення аналізу вхідних і вихідних 

продукційно-сировинних і енергетичних потоків 

для формування екологічної політики 

підприємства. 

4 5 

11 
Аналіз адитивно-функціональної та інтегрованої 

систем екологічного менеджменту. 
4 5 

12 

Роль керівництва та участь персоналу у 

формуванні системи екологічного менеджменту 

на підприємстві. 

4 5 

13 
Людські, фізичні та фінансові ресурси для 

реалізації екологічної політики. 
4 5 

14 

Роль екологічної освіти та підвищення 

кваліфікації персоналу в розвитку і поширенні 

системи екологічного менеджменту. 

4 5 

15 

Аналіз специфіки впровадження екологічного 

менеджменту та сертифікації підприємств за 

стандартом серії ІСО 14000 в Україні. 

4 5 

16 
Моделі впровадження системи екологічного 

менеджменту в Україні. 
4 5 

Разом  56 80 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі викладання дисципліни «Екологічний 

менеджмент»  використовуються такі методи:  
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1) методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності, зокрема: бесіда, лекція; ілюстрація; практичні 

роботи, реферати; самостійна робота студентів;  

2) методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: навчальні дискусії, аналіз виробничих і життєвих 

ситуацій, постановка проблемних ситуацій, моральні заохочення 

тощо;  

3) методи контролю та корекції навчально-пізнавальної 

діяльності студентів: самооцінка студента та оцінка викладача 

виконаних поточних контрольних робіт, рецензування 

індивідуальних практичних робіт та реферату;  

4) бінарні, інтегровані (універсальні) методи навчання. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем проводяться шляхом тестування у Центрі 

оцінювання якості освіти НУВГП. Перевірка практичних умінь 

здійснюється під час практичних занять і за результатами 

виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» 

є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 
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• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль - 1 Змістовий модуль – 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

50 50 100 

 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
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Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

“зараховано” 

82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

35 – 59 
“незараховано” з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 
“незараховано” з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Екологічний менеджмент» містить такі складові: 

� опорний конспект лекцій на паперовому носії; 

� опорний конспект лекцій на електронному носії; 

� друкований роздатковий матеріал; 

� візуальний супровід лекційного матеріалу (мультимедійні 

презентації). 
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