
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 1.2.02.; 
2. Назва: Екологічний менеджмент і аудит; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістратура) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Брежицька О.А., к.с.-

г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• організовувати та приймати (брати) участь в (у) проведенні екологічного аудиту на 

підприємстві, прилеглій територій та аудит природних ресурсів; 

• розробляти організаційну структуру екологічного менеджменту на підприємстві; 

• приймати управлінські рішення щодо екологічної модернізації виробничої системи 

підприємства; 

• визначати фактори впливу та оцінювати еколого-економічні ризики в процесі 

діяльності виробничих об’єктів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: розробка стратегії 
сталого розвитку населених пунктів, охорона та раціональне використання 
природних ресурсів,  
«Екологічна експертиза», «Екологічний аудит», «Екологічна безпека», «Стратегія сталого 

розвитку» «Природоохонне законодавство та екологічне право»  

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Теоретичні основи екологічного менеджменту. 

Тема 2. Методологічні основи менеджменту 

Тема 3. Функції менеджменту 

Тема 4. Система управління і класифікація методів управління 

Тема 5. Управлінські рішення в менеджменті  

Тема 6. Формування системи екологічного менеджменту в Україні 

Тема 7.  Методологічні основи  екологічного менеджменту 

Тема 8. Теоретичні основи екологічного аудиту 

Тема 9. Екологічний маркетинг, інжиніринг та маркування в системі екологічного 

менеджменту та аудиту 

Тема 10. Екологічне страхування в системі екологічного менеджменту 

Тема 11. Перспективи запровадження екологічного страхування в Україні 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Галушкіна Т.П., Грановська Л. М. Екологічний 

менеджмент та аудит: Навчальний посібник. – Херсон, 2010.  219 с. 

2. Галушкіна Т.П., Грановська Л. М. Екологічний менеджмент та аудит: практикум : навч. 

посіб. – К.: Аграрна освіта, 2010. - 169 с. 

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічний 

менеджмент та аудит» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

7.04010601 та 8.04010601  «Екологія та охорона навколишнього середовища».  // Статник 

І.І.,  Брежицька О.А. - Рівне: НУВГП, 2014. – 28 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 20 год. самостійної роботи. Разом – 60год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська.  
 
Завідувач кафедри                                     М.О. Клименко, д.с.-г.н., професор 

 

 

 

 

             

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

 

1. Code:1.2.02.; 
2. Title:  Environmental management and audit.  

3. Type:  compulsory.   

4. Higher education level:  the 2nd (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3,5 (indicate numbers).   
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:      Brezhytska 

O.A., Candidate of Agricultural Sciences, associate professor of the department of ecology, 

environmental protection technology and forestry. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  
•  to organize and participate in conducting the environmental audit at the enterprise, its adjacent 

territory and audit of the natural resources; 

•  to work out an organizational structure of the environmental management at the enterprise;  

•  to take managerial decisions on ecological modernization of the enterprise production system;   

•  to determine influence factors and assess environmental and economic hazards in the process 

of the industrial objects operation;  

 10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures.  

 11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Development of strategy for 

the sustainable development of settlements", "Protection and rational use of natural resources ",  

"Environmental expertise", "Environmental  audit", "Environmental safety", "Sustainable 

development strategy", "Environmental protection legislation and environmental law". 

            12. Course contents: 
Topic 1. Тheoretical principles of the environmental management. 

Тopic 2. Methodological foundations of management. 

Тopic 3. Functions of management.  

Тopic 4. Management system and classification of management methods. 

Тopic 5. Managerial decision-making in the management. 

Тopic 6. Forming the environmental management system in Ukraine. 

Тopic 7. Methodological foundations of the environmental management.  

Тopic 8. Theoretical fundamentals of the environmental audit.  

Тopic 9. Ecological marketing, engineering and labelling in the system of the environmental 

management and audit.  

Тopic 10.Environmental insurance in the system of the environmental management.  

Тopic 11. Prospects for implementing environmental insurance in Ukraine. 

13. Recommended educational editions:  
1. Galushkina Т.P., Granovska  L.M. Environmental management and audit: teaching manual. −  

Kherson, 2010. − 219 p. 

2. Galushkina Т.P., Granovska  L.M. Environmental management and audit: practical work: 

teaching manual.  − K .: Agrarian education,  2010. − 169 p. 

3. Methodical instructions for performing practical works on the discipline                                    

"Environmental management and audit" for students of the day-time and part-time forms of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



training by the specialty 7.04010601 и 8.04010601 "Ecology and environmental protection". // 

Statnyk I.I., Brezhytska O.A. − Rivne: NUWEE, 2004. − 28 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                              
lectures  – 20 hours, laboratory works – 20 hours, independent work – 20 hours. Total – 60  

hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual and group research assignments, using 

multimedia presentations.     

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

             Final control: test at the end of the 1st semester. 

             Current control (100 points): testing, questioning. 

            16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department, 

Doctor of Agricultural Sciences, professor                                  M.O. Klymenko        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


