
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Агроекологія другого (магістерського) рівня Магістр 

 спеціальності 101 Екологія 

 

 

Обов’язкова частина професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
− обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми Агроекологія 

спеціальності 101 Екологія підготовки СВО Магістр. 

Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо професійної 

підготовки здобувачів у галузі екології та охорони навколишнього 

середовища. У процесі вивчення дисципліни здобувачі засвоюють відомості 

про головні засади створення та функціонування систем екологічного 

менеджменту; процедур ведення діяльності з екологічного менеджменту на 

різних рівнях; права та обов'язки об'єктів і суб'єктів екологічного 

менеджменту; правових засад еколого-аудиторської діяльності; типових 

процедур проведення екологічного аудиту; типів екологічного аудиту; 

методології проведення комплексного екологічного аудиту.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічний 

менеджмент і аудит» є: формування у здобувачів знань, умінь і навичок щодо 

розробки складових частин систем екологічного менеджменту, правових 

вимог щодо розробки та функціонування систем екологічного менеджменту 

згідно положень ДСТУ ISO 14001, принципів планування, контролю та 

удосконалення роботи систем екологічного менеджменту; процедур і 

принципів проведення екологічного аудиту згідно ДСТУ ISO 19011. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Головні законодавчо-правові засади екологічного менеджменту в 

Україні. 

Головні законодавчо-правові засади екологічного менеджменту в 

Україні.  Еколого-правовий статус екологічного менеджменту. Екологічний 

менеджмент у галузі забезпечення екологічної безпеки. Сфера правового 

регулювання екологічного менеджменту щодо негативного впливу 

екологічних загроз. Сфера правового регулювання екологічного менеджменту 

щодо взаємодії з державними органами. 

  Міжнародні стандарти в сфері екологічного менеджменту й 

суміжних сферах.   



Міжнародні стандарти в сфері екологічного менеджменту й суміжних 

сферах.  Система стандартів серії ISO 14000. Досвід впровадження стандартів 

ISO 14000. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. DNV, OHSMS, BS 8800: 

Стандарти систем керування охороною здоров'я й безпеки.  OHSAS 18001. 

Менеджмент безпеки й здоров'я персоналу. НАССР: Аналіз ризиків і крапок 

критичного контролю   

Організація екологічної діяльності підприємства.   

Організація екологічної діяльності підприємства.  Функціональні сфери 

екологічної діяльності в рамках підприємства.  Організація екологічної 

діяльності на підприємстві. 

  Якісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту. 

Якісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту. 

Методологія якісної оцінки ефективності системи екологічного менеджменту 

на промислових підприємствах. Екологічний менеджмент підприємства: 

рекомендації щодо удосконалення. Суть SWOT-аналізу. SWOT-аналіз як 

методологія стратегічного екологічного менеджменту. Застосування SWOT-

аналізу для формування систем екологічного менеджменту підприємств та їх 

удосконалення. 

   Теоретичні основи екологічного аудиту.  

   Теоретичні основи екологічного аудиту. Статус, принципи  та 

особливості екологічного аудиту як окремого виду діяльності. Рівні 

здійснення екоаудиту. Форми екологічного аудиту. Об’єкти та суб’єкти 

екоаудиту. Проблеми становлення і розвитку екологічного аудиту 

Законодавчо-правова база здійснення екологічного аудиту.   

 Законодавчо-правова база здійснення екологічного аудиту.  Вимоги  

Закону України «Про екологічний аудит» та ДСТУ ISO 19011:2003 щодо 

здійснення еколого-аудиторської діяльності. Понятійно-термінологічні 

основи екологічного аудиту. Рекомендації щодо підготовки, проведення 

аудиту та формування звіту й висновків з аудиту. Кваліфікаційні та 

особистісні вимоги до екологічних аудиторів. 

   Типовий процес екологічного аудиту.  

Підхід до проведення аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2012. 

Мета і обсяг програми аудиту. Результати аудиту. Вимоги до аудиторів 

Типовий процес екологічного аудиту. Методологія проведення 

екологічного аудиту об’єкта, виробництва, підприємства. Визначення обсягу 

екоаудиту. Підготовча робота на підприємстві. Робота із збирання інформації. 

Підведення підсумків роботи. 

Типи екологічного аудиту.  

Основні завдання й види еколого-аудиторської діяльності. Специфіка 

екологічних аудитів (ЕА) різних типів. Приватизаційний ЕА. Інвестиційний 

ЕА. ЕА і захист інтересів товаровиробника. ЕА  в системі ціноутворення. ЕА 

продукції. ЕА місцевості. 

Методика комплексного екологічного аудиту. Головні завдання. 

Послідовність проведення. Аудит мінімізації відходів. 

  


