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Назва дисципліни «Екологічний менеджмент» 
3,5 кредити ЄКТС 

Викладач Солодяк Л.Й., к.т.н., доцент кафедри 
фундаментальних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

Для спеціальності 275 «Транспортні технології» - І 
курс І семестр; 
Для спеціальності 273 «Залізничний транспорт» - 
ІІІ курс V семестр (ІІ курс ІV семестр) 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Всім факультетам 

Перелік компетентностей 
та відповідних 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

 Знання та розуміння предметної області і 
професійної діяльності. 
 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 Здатність розробляти та управляти проектами. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
 Здатність мотивувати людей та рухатись до 
спільної мети. 
Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи 
при критичному осмисленні екологічних проблем. 
 Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та 
прогнозування складних явищ, критичного 
осмислення проблем у професійній діяльності. 
Здатність доводити знання та власні висновки до 
фахівців та нефахівців. 
 Знання та розуміння теоретичних основ екології, 
охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 
Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на 
стан навколишнього середовища та виявлення 
екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою 
діяльністю. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Знання з фізики, хімії, біології, загального курсу 
транспорту, економiка природокористування, 
моніторинг довкілля. 
 

Максимальна кількість 
студентів, які можуть 
одночасно навчатися 

Група 15-20 чоловік 



Теми аудиторних занять 
та самостійної роботи 

32 години лекцій та 16 годин практичних занять 
Теми лекцій: 
1. Система екологічного менеджмент: сутність, 
об’єкти та суб’єкти, предмет та 
мета екологічного менеджменту. 
2. Принципи та функції екологічного менеджменту 
3. Етапи екологічного менеджменту 
4. Структури систем екологічного управління 
5. Комунікації в системі екологічного менеджменту 
6. Особливості системи управління навколишнім 
середовищем на Україні 
7. Екологічний маркетинг за ІСО 14020 і за ІСО 
14024 
8. Процедури сертифікації продукції і перевірка 
відповідності екологічним критеріям 
9. Система екологічного законодавства України та 
механізми екологічного регулювання 
10. Оцінювання екологічної ефективності 
підприємства (за ІСО 14031-2001) 
11. Стадії оцінювання екологічної ефективності 
12. Екологічні заяви, що самодекларуються – 
маркування II типу (за ІСО 14021) 
13. Система екологічної інформації та статистика з 
охорони навколишнього природного середовища 
14. Екологічна експертиза 
15. Екологічний аудит 
16. Екологічне управління на підприємстві 
Теми практичних занять: 
1. Екологічна стандартизація як складова системи 
екологічного управління 
2. Класифікація екологічних стандартів, їх види та 
сфери застосування 
3. Система екологічного управління згідно до 
стандартів ДСТУ ISO 14000 
4. Стандартизація та нормування стану повітряного 
середовища 
5. Стандартизація та нормування раціонального 
використання та охорони 
водних ресурсів 
6. Стандартизація та нормування у галузі охорони 
земель 
7. Стандартизація та нормування екологічної 
діяльності підприємств 
8. Екологічна сертифікація 
 



Самостійна робота  
Форми міжнародного співробітництва в питаннях 
раціонального природокористування. 
Проблеми раціонального природокористування в 
різних країнах. 
Тренди та перспективи розвитку менеджменту 
природоохоронних територій 
Європейський та світовий досвід менеджменту 
природно-заповідного фонду 
Морально-етичні інструменти екологічного 
управління. Екологічна культура. 
Схема екологічного менеджменту та аудиту EMAS. 
Закон України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період 
до 2020 року». 
Закон України "Про ратифікацію Кіотського 
протоколу до Рамкової Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй про зміну клімату". 
Міжнародні стандарти серії ISO 9000 
Міжнародні стандарти серії ISO 19000 
Стандарти HACCP 
Виконання індивідуального завдання 

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової 
літератури 
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