
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.4.; 

2. Назва: Екологічний аудит 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),                                                                                                                 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Статник І.І., к.с.-г.н., доцент 

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

� використовувати принципи, форми та методи управління раціонального 

природокористування; 

� передбачати наслідки згубної дії на навколишнє середовище непродуманої господарської 

діяльності людини; 

� приймати оптимальні технічні, технологічні і проектні рішення, направлені на підвищення 

екологічної безпеки; 

� використовувати нові підходи в плануванні використання природних ресурсів і їх 

збереженні; 

� вирішувати екологічні проблеми у сфері виробничої діяльності структурованої навколо 

глобальних проблем навколишнього середовища та ідеї збалансованого розвитку 

суспільства; 

� запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту; 

� розробляти структуру системи екологічного менеджменту підприємства (організації) з 

визначенням функціональної підзвітності та відповідальності за виконання екологічних 

задач; 

� визначати екологічні аспекти діяльності підприємства (організації), встановлювати 

пріоритети та розробляти програми екологічних дій; 

� проводити екологічний аудит підприємства. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні роботи, самостійна робота, залік 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна  «Біологія», 

«Загальна екологія (та неоекологія)»,  «Техноекологія», «Радіоекологія», «Основи екосистемології», 

«Екологія міських систем», «Збалансоване природокористування», «Ландшафтна екологія», 

«Екологічна безпека». 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Екологічний менеджмент та аудит», «Відновлення порушених екосистем», «Стратегія сталого 

розвитку», «Антропогенний вплив на геосистеми», «Екологічна експертиза» «Інформаційні 

технології».  

12. Зміст курсу:  
Загальні поняття і значення екологічного аудиту. Об’єкти та суб’єкти екологічного аудиту. 

Типи екологічного аудиту. Енергетичний та комплексний аудит.  Екологічний аудит на екологічному 

ринку. Система екологічного менеджменту та аудиту. Концептуальні положення щодо 

запровадження екологічного аудиту. Типовий процес екологічного аудиту. Методологія проведення 

типового процесу екоаудиту. Спеціальні аудиторські методології.    Програми запровадження 

екологічного аудиту.  

 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Мiщенко Л. В. Екологiчний аудит територiй : навч. посiб. / Л. В. Мiщенко, М. Г. Грицюк ; за 

ред. О. М. Адаменка. - Iвано-Франкiвськ : IМЕ "Галицька академiя", 2008. - 268с. 

2. Екологічний аудит: навч. посібник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін В.М. Навроцький. - К.: 

Вища шк., 2000. - 344 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних  робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 108год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-

методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульні контрольні роботи. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

16. Мова викладання: українська 
 

 

Завідувач кафедри                                                                    М.О. Клименко, д.с.-г.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

  

1. Code: 2.1.4. . 

2. Title: Environmental audit. 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level:  the Ist (Bachelor's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 3.0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Statnyk I.I., Candidate of 

Agricultural Sciences, associate professor. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

 –  to apply the principles, forms and methods of managing rational use of natural resources; 

 –  to anticipate the consequences of the harmful impact on the environment of unreasoned human economic 

activity; 

 –  to take optimal technical, technological and design decisions aimed at increasing environmental safety; 

 –  to apply new approaches in planning the natural resources use and their conservation; 

 –  to solve environmental problems in the sphere of production activity structured around global 

environmental problems and the idea of balanced development of society; 

 –  to implement innovations in the field of environmental management; 

 –  to develop the structure of the environmental management system of the enterprise (organization) with 

defining the functional accountability and responsibility for implementing environmental tasks; 

 –  to determine the environmental aspects of the enterprise (organization) operation;                                                   

–   to establish priorities and work out programs of environmental actions; 

 –  to conduct an environmental audit of the enterprise. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical works, independent work, test. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "General biology", "General ecology (and 

Neo-ecology)", "Technoecology", "Radioecology", "Fundamentals of ecosystemology", "Ecology of urban 

systems", "Balanced environmental engineering", " Landscape ecology ", "Environmental safety". 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Environmental 

management and audit", "Restoration of disturbed ecosystems", "Strategy of sustainable development", 

"Anthropogenic influence on geosystems", "Environmental expertise" "Information technologies". 

12. Course contents: 
General concepts and significance of environmental audit. Objects and subjects of environmental audit. 

Types of environmental audit. Energy and integrated audit. Environmental audit on the ecological market. 

The system of environmental management and audit. Conceptual provisions for implementing 

environmental audit. Typical environmental audit process. Methodology for conducting a typical 

environmental audit process. Special audit methodologies. Programs for implementing environmental audit. 

 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources): 

1. Mishchenko L.V. Environmental audit of territories: teaching manual / L.V.Mishchenko, M.G. Hrytsiuk; 

edit. by O.M. Adamenko. – Ivano-Frankivsk: IME "Galician academy",  2008. – 268 p. 

2. Environmental audit: teaching manual / V.Ya. Shevchuk, Yu.M. Satalkin, V.M. Navrotskyi. – K .: Higher 

school, 2000. – 344 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                            
lectures  – 24 hours,  practical works – 24 hours, independent work – 60 hours. Total – 108 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, implementing business and role games, case 

methods, individual and group research tasks, using multimedia presentations. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Current control (60 points): testing, questioning, modular control works. 

   Final control: test at the end of the 8th semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Agricultural Sciences, professor                                              M.O. Klymenko        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


