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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Екологіч-
ний менеджмент” розроблено для студентів, які навчаються за спе-
ціальністю “Менеджмент організацій” (спеціалізація “Екологічний 
менеджмент”), з тим, щоб активізувати систематичну роботу, індиві-
дуалізувати навчання, підвищити якість засвоєння навчальної дис-
ципліни.

Мета вивчення дисципліни — засвоєння сутності та процесу фор-
мування системи екологічного менеджменту на підприємстві; ово-
лодіння новітніми досягненнями в галузі сучасної екології і провідним 
вітчизняним та зарубіжним досвідом у сфері раціонально го природо-
користування, ресурсозбереження, екологічного ме неджменту, еко-
логічного аудиту, знаннями регіональної, національної і міжнародної 
екологічної політики.

Основні завдання курсу спрямовані на:
• вивчення концепції, цілей, функцій екологічного управління;
• формування цілісного уявлення про біосферу, її склад, 

функціонуван ня, причини деградації, перспективи виходу з 
кризи, взаємозалежність економіки і екології;

• визначення основних термінів, понять, законів функціонування 
екології, форм життя та типів екосистем, основні напрями су-
часних екологічних досліджень;

• оцінку сучасного екологічного стану України та її основних ре-
гіонів і галузей, визначення причин виникнення еколого-еконо-
мічної кризи, шляхів виходу з неї;

• ознайомлення з природоохоронним законодавством України, 
міжнародними конвенціями та угодами;

• розкриття наукових основ народногосподарських проблем (ра-
ціонального використання природних ресурсів, захист довкіл ля 
від забруднення, збереження еталонів природи), формування 
знань про позитивні етноекологічні особливості господарюван-
ня, основні поняття сталого розвитку;

• виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідом-
лення людини як частки природи, свідомості щодо необхідності 
дотримання природоохоронного законодавства;

• здобуття відповідного обсягу теоретичних знань з екології, 
орієнтованих на майбутню галузеву діяльність;
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• розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань у 
галузі охорони довкілля та раціонального природокористуван-
ня, уміння самостійно аналізувати і мо делювати екологічні си-
туації з орієнтацією на управління ними;

• розвиток усвідомлення реальності екологічної кризи і шляхів її 
запобігання;

• здобуття навичок у розв’язанні галузевих, загальних локальних 
і регіональних екологічних проблем, уміння користуватися еко-
логічними норма тивно-правовими документами;

• вивчення основ економіки і організації природокористування 
та природоохоронної діяльності;

• визначення розміру плати за забруднення навколишнього сере-
довища;

• визначення шляхів і методів оптимізації взаємовідносин з при-
родою, підвищення ефективності природокористування та охо-
рони довкіл ля України; засвоєння основ екологічного менедж-
менту, аудиту і маркетингу, гармонійного розвитку суспільства;

• аналіз особливостей функціонування екологічних служб під-
приємства.

Вивчення дисципліни “Екологічний менеджмент” передбачає тіс-
ні зв’язки з іншими навчальними курсами, такими як “Основи ме-
неджменту”, “Основи екології”.

Рекомендації для самостійної роботи розроблені для студентів 
денної та заочної форми навчання і поєднують у собі робочу програ-
му курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової конт-
рольної роботи, курсової роботи. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Екологічний ме-
неджмент” включає:

• підготовку до практичних занять (для студентів денної форми 
навчання);

• письмове виконання контрольних робіт (для студентів заочної 
форми навчання). Контрольна робота є комплексним завданням, 
в якому містяться два теоретичних і одне практичне завдання;

• підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 
питаннями.
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МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ДО  САМОСТІЙНОЇ   
РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Успішність підготовки до практичних занять і складання іспиту 
значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Ґрунтов-
не засвоєння програмного матеріалу потребує опрацювання кількох 
літературних джерел зі списку рекомендованої літератури. Для здійс-
нення самостійної роботи студентам рекомендується ознайомитися з 
нормативно-правовою базою та навчально-методичною літературою, 
а також публікаціями з періодичних видань. 

літературу необхідно вивчати систематично і в такій послідов-
ності:

а) ознайомитися за навчальною програмою із змістом кожної 
теми;

б) засвоїти навчальний матеріал, що стосується конкретної теми;
в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з 

кожної теми; 
г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;
д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консульта-

ції.
При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати 

звіти екологічних служб підприємств, нормативно-правові докумен-
ти України з питань екології та раціонального природокористування, 
розраховуючи показники за методикою, поданою в підручниках.

Основними видами контролю за рівнем оволодіння навчальним 
матеріалом студентами денної форми навчання є усне опитування 
(заочної — контрольні, курсові роботи). Оцінки виставляються в 
журналах поточної успішності за бальною системою модульно-рей-
тингового контролю. Підсумковий контроль знань у вигляді іспиту 
здійснюється за контрольними питаннями до іспиту, що сформовані 
у 30 білетах, кожний з яких містить два теоретичних та одне практич-
не питання.



6

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ЕКОЛОгІЧНИЙ  МЕНЕДжМЕНТ” 

№
пор Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Екологічний менеджмент як складова 
управління підприємством

1

2
3
4

Антропогенний та техногенний вплив на природне 
середовище
Екологічна безпека й екологічна стратегія
Розрахунок збитків за забруднення довкілля
Соціально-економічна ефективність природоохоронних 
заходів

5
6
7

8

9

Змістовий модуль ІІ. Екологічний менеджмент у системі 
управління збалансованим розвитком території 
Предмет і завдання екологічного менеджменту
Практичний механізм реалізації екологічного менеджменту
Досвід запровадження концепції екологічного менеджменту 
в Україні та світі
Законодавча та нормативно-правова база екологічного 
менеджменту
Екологічний ризик та управління ним

10
11
12

13
14

Змістовий модуль ІІІ. Механізм управління якістю 
навколишнього середовища 
Екологічна оцінка господарських рішень
Екологічна експертиза проектів
Місце екологічного аудиту в управлінні 
природокористуванням
Правові та організаційні особливості екологічного аудиту
Екологічне страхування
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ЕКОЛОгІЧНИЙ  МЕНЕДжМЕНТ”

Змістовий модуль І.  Екологічний менеджмент як складова 
управління підприємством

Тема 1. Антропогенний та техногенний вплив на природне 
середовище

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Замкнута і відкрита моделі навколишнього середовища. 
 2. Біосфера і концепція ноосфери В. І. Вернадського. 
 3. Температурно-енергетичне (теплове), світлове, електромагнітне, 

радіоактивне, шумове забруднення як підвиди фізичного забруд-
нення.

Література: основна [29; 30];
додаткова [16]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі.
 2. Характерні ознаки сучасної екологічної кризи.
 3. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехно-

сфери.
 4. Замкнута і відкрита моделі навколишнього середовища. 
 5. Види, масштаби, негативні наслідки забруднення навколишньо-

го середовища.
 6. Глобальні наслідки забруднення.
 7. Порушення озонового шару Землі.
 8. Парниковий ефект: причини, наслідки, шляхи стабілізації та 

нормалізації ситуації.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання

При розкритті питань необхідно вказати, що екологічна рівнова-
га — це динамічний стан природного середовища, при якому може 
бути забезпечена саморегуляція і відтворення всіх його компонентів: 
атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтового покриву, рослин-
ного і тваринного світу. 
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Особливістю нашого часу є інтенсивний і глобальний вплив лю-
дини на навколишнє середовище. 

Для сучасної екологічної кризи характерні такі прояви:
• поступова зміна клімату планети внаслідок зміни балансу газів 

в атмосфері;
• загальне і місцеве руйнування озонового шару;
• забруднення Світового океану важкими металами, складними 

органічними сполуками, нафтопродуктами, радіо активними ре-
човинами; насичення вод вуглекислим газом;

• розрив природних екологічних зв’язків між океаном і водами 
суші в результаті будівництва гребель на річках, що призводить 
до зміни твердого стоку, нерестових шляхів риби;

• забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів, високо-
токсичних речовин в результаті хімічних і фотохімічних реак-
цій;

• забруднення вод суші;
• опустелювання планети; деградація ґрунтового шару, зменшен-

ня площі родючих земель, придатних для сільського господарс-
тва;

• радіоактивне забруднення окремих територій у зв’язку з похо-
ванням радіоактивних відходів, техногенними аваріями і т. п.

• нагромадження на поверхні суші побутового сміття і промисло-
вих відходів, особливо пластмас, що практично не розкладають-
ся;

• скорочення площ тропічних і північних лісів, що призводить до 
дисбалансу газів в атмосфері планети, у т. ч. скорочення кон-
центрації кисню;

• забруднення підземного простору, включаючи підземні води;
• масове, лавиноподібне зникнення видів живої речовини;
• погіршення життєвого середовища в населених місцях, насам-

перед в урбанізованих зонах;
• загальне виснаження і вичерпання запасів при родних ресурсів 

для розвитку людства;
• зміна розміру енергетичної і біогеохімічної ролі організмів, пе-

реформування харчових ланцюгів, масове розмноження окре-
мих видів організмів.

Література: основна [29; 30; 33; 37; 40; 41];
додаткова [3; 5; 10; 12–14; 16; 19; 26]
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Тема 2. Екологічна безпека й екологічна стратегія

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Види екологічної політики: глобальна, державна, регіональна, на 
місцевому рівні, на рівні підприємства.

 2. Принципи екологічної політики. 
 3. Теорія зовнішніх ефектів.

Література: основна [16; 29–31; 34; 38];
додаткова [2; 4; 7; 18] 

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Спеціальні умови екобезпеки, що існують для сільського госпо-
дарства.

 2. Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального ком-
плексу.

 3. Екологічно чисте виробництво та проблема екологічного ризику 
в умовах ринкової економіки. 

 4. Поняття екологічної ємності та біоресурсного потенціалу тери-
торії.

 5. Різновиди зон екологічного лиха. 
 6. Екологічне ураження та типи аварійних ситуацій.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання

При розкритті питань необхідно вказати, що екополітика — це 
система заходів, пов’язаних із впливом суспільства на природу.

Екологічна політика (ЕП) буває п’яти видів:
 1. Глобальна — проведення міжнародних, політичних і зовніш-

ньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у 
соціально-економічному розвитку, запасів наявних у світі при-
родних ресурсів і їх розподілу між країнами.

 2. Державна — соціально-економічна політика, у т. ч. міжнародна, 
побудована на розумінні ефектів і недоліків, пов’язаних з еколо-
гічним становищем території й акваторії.

 3. Регіональна екополітика — політика держави стосовно регіонів, 
а також екополітика, здійснювана самими регіонами.

 4. Місцевий рівень — проведення локального й об’єктивного моні-
торингу; здійснення державного контролю за дотриманням при-
родоохоронного законодавства; організація розробки місцевих 
екологічних програм і проектів.
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 5. Екологічна політика на рівні підприємства. Після отримання 
екологією домінуючого статусу в системі суспільних цінностей 
підприємство вже не може обійтися без відображен ня своєї еко-
політики в довгострокових планах.

Література: основна [16; 29–31; 34; 38];
додаткова [2; 4; 7; 18]

Тема 3. Розрахунок збитків за забруднення довкілля

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Економічні збитки як комплексний показник, що відбиває особ-
ливості взаємодії виробництва з середовищем і здійснює вплив 
на головні характеристики виробничої діяльності. 

 2. Функції економічного збитку: облікова, обмежувальна, стимулю-
юча. 

 3. Методи визначення економічних збитків від забруднення навко-
лишнього середовища.

Література: основна [29; 30];
додаткова [1]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Категорії платежів за забруднення навколишнього середовища: 
платежі за нормативно-допустиме забруднення або гранично 
допустимі викиди чи скиди; платежі за нормативні постійні та 
разові (залпові) викиди чи скиди; штрафні санкції. 

 2. Визначення плати за забруднення навколишнього природного 
середовища пересувними джерелами забруднення.

 3. Правові аспекти стягнення платежів за викиди в атмосферу за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

 4. Правові аспекти стягнення платежів за скиди забруднюючих 
речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські 
води, а також підземні горизонти.

 5. Правові аспекти стягнення платежів за розміщення відходів у 
навколишньому природному середовищі.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що на території України 
існують єдині встановлені правила виплат за викиди забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище і розміщення в ній від-
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ходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та інших 
виробництв, а також стягнення відповідних платежів з підприємств, 
установ і організацій. Плата за забруднення навколишнього середо-
вища встановлюється за:

• викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і 
пересувними джерелами забруднення;

• скидання забруднюючих речовин в поверхневі води, тери-
торіальні і внутрішні морські води, а також підземні горизонти, 
зокрема скидання, які проводяться підприємствами через сис-
тему комунальної каналізації;

• розміщення відходів у навколишньому природному середови-
щі.

Платежі за викиди і скидання забруднюючих речовин і розміщен-
ня відходів у навколишньому природному середовищі стягуються з 
підприємств незалежно від форм власності і відомчої приналежності. 
Стягнення платежів не звільняє підприємства від відшкодування 
збитку, заподіяного порушенням природоохоронного законодавства. 
Розрізняють такі категорії платежів за забруднення навколишнього 
середовища:

• платежі за нормативно-допустиме забруднення, тобто за вики-
ди (скидання) речовин у межах встановлених лімітів (гранично 
допустимих норм викидів (скидів));

• платежі за постійні нормативні і разові викиди (скидання);
• штрафні санкції.
ліміти розміщення відходів у навколишньому природному сере-

довищі розраховуються для підприємств як фізичний об’єм відходів 
за класами їх токсичності згідно з дозволами на розміщення, які вида-
ються в установленому порядку і визначаються в тоннах на рік.

Нормативом плати за викиди і скидання забруднюючих речовин 
і розміщення відходів у межах встановлених лімітів є розмір плати 
за одну тонну певної забруднюючої речовини з урахуванням класу 
забруднюючих речовин. За викиди і скиди забруднюючих речовин 
і розміщення відходів у межах встановлених лімітів визначаються 
базові нормативи плати і коефіцієнти, що враховують територіальні 
екологічні особливості.

За понадлімітні викиди і скиди забруднюючих речовин і розміщен-
ня відходів встановлюється підвищений розмір плати на підставі ба-
зових нормативів плати, коефіцієнтів, що враховують територіальні 
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екологічні особливості, і коефіцієнтів кратності плати за понадліміт-
ні викиди і скидання забруднюючих речовин і розміщення відходів.

Коефіцієнти кратності плати за понадлімітні викиди і скиди за-
бруднюючих речовин і розміщення відходів встановлюється Радами 
народних депутатів базового рівня в межах від 1 до 5.

У разі відсутності на підприємстві затверджених в установлено-
му порядку лімітів викидів і скидань забруднюючих речовин і роз-
міщення відходів, плата за викиди і скиди забруднюючих речовин і 
розміщення відходів стягується як понадлімітна.

Платежі підприємств за викиди і скидання забруднюючих речо-
вин і розміщення відходів в межах лімітів відносять до витрат вироб-
ництва, а за понадлімітні — вилучаються за рахунок прибутку, що за-
лишається у розпорядженні підприємства.

Література: основна [10–14; 29–31; 40; 41];
додаткова [1] 

Тема 4. Соціально-економічна ефективність 
природоохоронних заходів

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефектив-
ності природоохоронних витрат. 

 2. Розрахунок економічного ефекту від скорочення захворюваності 
населення внаслідок запобігання забрудненню навколишнього 
середовища.

 3. Розрахунок ефективності економії мінеральної сировини.
Література: основна [29–31; 39];

додаткова [10; 13; 14; 19]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Економічний, екологічний і соціальний ефекти природоохорон-
ної діяльності.

 2. Народногосподарський підхід до обґрунтування природоохорон-
них заходів.

 3. Визначення чистого економічного ефекту. 
 4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності.
 5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохо-

ронних витрат.
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Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що загальна (абсолютна) 
економічна  ефективність  капі тальних  вкладень  у природоохоронні 
заходи визначаєть ся шляхом розподілу річного обсягу повного еко-
номічного ефек ту, за винятком експлуатаційних витрат на утримання 
й обслу говування природоохоронних об’єктів, на величину капіталь-
них вкладень, що забезпечують цей результат.

Комплекс природоохоронних заходів має за безпечувати досяг-
нення двох цілей:

1) дотримання  нормативних вимог щодо якості навколишнього 
середовища, що відповідають інтересам здоров’я людей та охо-
рони середовища з урахуванням перспективних змін, зумовле-
них розвитком виробництва і демографічними зрушеннями;

2) одержання  максимального народногосподарського економіч-
ного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, 
заощадження і повнішого використання природних ресурсів.

Ступінь досягнення цього визначається за допомо гою показни-
ків загального екологічного і соціально-економіч ного результатів чи 
ефектів природоохоронних заходів.

Загальний екологічний результат полягає:
• у зменшенні негативного впливу на навколишнє середо вище, 

поліпшенні його стану;
• зниженні обсягів забруднень, що надходять у середовище;
• збільшенні кількості і поліпшенні якості придатних до вико-

ристання земельних, лісових і водних ресурсів.
Соціальні результати полягають:
• у поліпшенні фізичного розвитку населення;
• скороченні захворювань;
• збільшенні тривалості життя і періоду активної діяльності;
• поліпшенні умов праці і відпочинку;
• підтримці екологічної рівноваги, включаючи збереження гене-

тичного фонду;
• збереженні естетичної цінності природних і антропогенних 

ландшафтів, пам’яток природи, заповідних зон та інших охо-
ронних територій.

Екологічні результати полягають:
• у зменшенні обсягів забруднення довкілля;
• поліпшенні якості довкілля.
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Економічні результати природоохоронних заходів поля гають:
• у запобіганні чи економії втрат природних ресурсів;
• живій і опредметненій праці у виробничій і невиробничій сфе-

рах народного господарства, а також у сфері особистого спожи-
вання, що досягаються завдяки їх здійсненню.

Література: основна [29–31; 39];
додаткова [10; 13; 14; 19]

Змістовий модуль ІІ. Екологічний менеджмент у системі 
управління збалансованим розвитком 
території 

Тема 5. Предмет і завдання екологічного менеджменту

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

Стан екологічного менеджменту в Україні. 
Література: основна [19; 29–31];

додаткова [21; 31]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Сутність екологічного управління й екологічного менеджменту, 
їх відмінності. 

 2. Предмет і завдання екологічного менеджменту.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що екологічне управлін-
ня — це діяльність державних органів і економічних суб’єктів, го-
ловним чином спрямована на дотримання обов’язкових вимог при-
родоохоронного законодавства, а також на розробку та реалізацію 
відповідних цілей, проектів і програм.

Екологічний  менеджмент — ініціативна та результативна діяль-
ність економічних суб’єктів, спрямована на досягнення їх власних 
екологічних цілей, проектів та програм, розроблених на основі прин-
ципів екоефективності і екосправедливості. Екологічний менеджмент 
можна трактувати як екологічно безпечне управління виробництвом, 
при якому досягається оптимальне співвідношення між екологічни-
ми та економічними показниками.
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Таким чином, ефективний екологічний менеджмент забезпечує 
підприємству кредит довіри у відносинах з усіма зацікавленими в 
його діяльності сторонами. Саме в цьому полягає основна перевага 
екологічного менеджменту порівняно з традиційним формальним 
екологічним управлінням.

Екологічний менеджмент ґрунтується на таких принципах:
• опора на економічне мотивування;
• своєчасність вирішення проблем;
• відповідальність за екологічні наслідки, що виникають у резуль-

таті прийняття управлінських рішень будь-якого рівня;
• пріоритетність вирішення екологічних проблем.
Завдання екологічного менеджменту:
• налагодження екологічно безпечних виробничих процесів 

(таких, що передбачають відсутність забруднюючих речовин, 
ефективне ресурсоспоживання, низькі показники енергоєм-
ності тощо);

• забезпечення екологічного сумісництва усіх підрозділів підпри-
ємства;

• досягнення оптимальних еколого-економічних співвідношень;
• попередження негативної антропогенної дії на природу в про-

цесі виробництва, споживання чи утилізації продукції, що виго-
товляється;

• перетворення екологічних обмежень у нові можливості зрос-
тання виробничої діяльності (утилізація відходів, упроваджен-
ня маловідходних технологій тощо);

• оновлення продукції, керуючись соціальною відповідальністю 
перед споживачами;

• створення “зеленого” іміджу в очах громадськості (вибір поста-
чальників з урахуванням їх ставлення до навколишнього сере-
довища, передбачуваність стосовно ресурсів, що постачаються 
та ін.);

• стимулювання природоохоронних ініціатив, що вивільняють 
додаткові фінансові засоби внаслідок зниження витрат (за ра-
хунок зменшення обсягів споживання енергії, природних ре-
сурсів, ліквідації відходів) та зростання доходів (за рахунок 
продажу поліпшених чи дорожчих “зелених” товарів та ство-
рення принципово нової продукції).
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Основа методів екологічного менеджменту — екологічний баланс, 
екологічний контролінг, екологічний облік та екологічний аудит, а та-
кож управління якістю навколишнього природного середовища.

Література: основна [18; 20; 29; 30; 31; 39; 42; 43];
додаткова [21; 31]

Тема 6. Практичний механізм реалізації екологічного 
менеджменту

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Програмно-цільові методи регулювання природокористування 
та охорони навколишнього середовища.

 2. Мета і завдання впровадження екологічних цільових програм.
 3. Розробка та виконання екологічних цільових програм. 
 4. Екологічне ліцензування та сертифікація. 
 5. Мета і принципи екологічного ліцензування. 
 6. ліцензування певних видів господарської діяльності. 
 7. Контролюючі органи за виконанням ліцензійних умов. 
 8. Поняття екологічної сертифікації та її завдання. 

Література: основна [29–31; 36; 37];
додаткова [21; 31]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Екологічний менеджмент на підприємстві. 
 2. Формування механізмів природокористування в ринковій еконо-

міці.
 3. Управління природними і соціоприродними екосистемами. 
 4. Стадії екологічного менеджменту на підприємстві.
 5. Сертифікація екологічного менеджменту. 
 6. Корпоративний екологічний менеджмент.
 7. Система корпоративного екологічного менеджменту і створене 

нею “середовище”.
 8. Відповідність виробничих процесів екологічним нормативам і 

стандартам. 
 9. Організаційно-управлінські аспекти природоохоронної діяль-

ності корпорацій.
 10. Формування політики корпоративного екологічного менеджмен-

ту. 
 11. Екологічний маркетинг.
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 12. Концепція стійкого розвитку і визначення поняття екологічного 
маркетингу.

 13. Напрями екологічного маркетингу. 
 14. Основні засоби впливу на екологічний ринок. 
 15. Розвиток екологічних потреб і формування екологічного підпри-

ємництва в Україні.
 16. Екологічно нейтральні та екологічно спрямовані товари. Основні 

групи споживачів екологічних товарів.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що екологічна  цільова 
програма —  це комплекс взаємопов’я заних природоохоронних за-
вдань та заходів, спрямованих на розв’язання нагальних екологічних 
проблем з метою поліпшен ня співіснування природних екологічних 
систем і суспільства та узгоджених за терміном виконання, складом 
виконавців і ресурсним забезпеченням.

Екологічні цільові програми поділяються: загальнодержавні, дер-
жавні, галузеві, регіональні, місцеві.

Чинне екологічне право (складається з земельного, вод ного, лісо-
вого, надрового, фауністичного, заповідного права та права екологіч-
ної безпеки тощо) регулює екологічні правовідно сини у відповідних 
галузях і створює необхідне правове поле для впровадження та фун-
кціонування системи екологічної сер тифікації.

Екологічне ліцензування встановлює екологічні вимоги та обме-
ження у вигляді спеціального дозволу на ведення конкретної госпо-
дарської чи іншої діяльності природокористувачів на відповідній те-
риторії (об’єкті).

ліцензія на ту чи іншу господарську діяльність видається після 
екологічної оцінки передбачуваної діяльності разом із оцінюванням 
впливу на навколишнє середовище.

Процедура екологічної оцінки в різних країнах відрізняється за 
багатьма аспектами: для яких видів діяльності проводиться оцінка, 
хто проводить її, в якому вигляді враховуються її ре зультати. Попри 
ці відмінності, ефективні системи екологічної оцінки відповідають 
трьом основним принципам: превентивності, комплексності і демок-
ратичності.

Література: основна [18; 20; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [21; 31]
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Тема 7. Досвід запровадження концепції екологічного 
менеджменту в Україні та світі

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Екологічний підхід до управління підприємством. 
 2. Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджмен-

ту ISO 14000: принципи створення й використання систем еко-
логічного менеджменту, інструменти екологічного контролю і 
оцінки, стандарти, зорієнтовані на продукцію.

Література: основна [18; 19; 20; 29; 30];
додаткова [6; 8; 11; 21; 31] 

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Концепція екоефективності. 
 2. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту. 
 3. Стандарти і міжнародні рекомендації в сфері систем екологічно-

го менеджменту. 
 4. Ринкові інструменти екологічного менеджменту.
 5. Стан та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Ук-

раїні. 
 6. Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні. 
 7. Запровадження системи екологічного менеджменту на вітчизня-

них підприємствах.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати: у нашій країні склалась 
думка, що врахування екологічного фактора — це виключно витрати 
на заходи, які можуть лише знизити конкурентоспроможність держа-
ви та компаній. Така думка обумовлена передусім тим, що на сьогодні 
на вітчизняному ринку конкуренто спроможність промислових то-
варів практично не залежить від екологічної чистоти їх виробництва. 
Однак формування експортно орієнтованої економічної стратегії та 
одночасно вплив екологічної чистоти виробництва на конкуренто-
спроможність товарів і послуг — це проблема, яку українські підпри-
ємства негайно мають вирішити вже у найближчому майбутньому. 
Україна повинна використовувати міжнародний досвід підвищення 
конкурентоспроможності для розробки нової економічної стратегії, 
враховуючи екологічний фактор та можливості використання конку-
рентних переваг, що відкриваються на ринку екологічно чистої про-
дукції.
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Екоефективність є філософією управління, що спонукає керів-
ництво підприємства до пошуку шляхів поліпшення якості навко-
лишнього середовища з одночасним отриманням економічної вигоди. 
Вона є важливою складовою для будь-якої діяльності як всередині 
підприємства, так і за його межами, і стосується кожного етапу ство-
рення вартості товару та його використання чи споживання, а також 
утилізації. Екоефективність підприємства досягається наданням 
конкурентоспроможних за ціною товарів та послуг, що задовольня-
ють потреби людини та підвищують якість життя, сприяють змен-
шенню навантаження на навколишнє середовище та інтенсивності 
використання ресурсів протягом усього життєвого циклу товару чи 
послуги. 

Концепція екоефективності полягає у розв’язанні трьох завдань:
• зменшенні використання ресурсів, що стосується виявлення 

можливостей економії енергії, матеріальних, водних, земельних 
ресурсів, вдосконаленні процесу повторного використання та 
збільшення довговічності товару;

• зменшенні навантаження на довкілля, що означає зменшення 
викидів у навколишнє середовище, перевитрат природних ре-
сурсів, видалення токсичних речовин, збільшення використан-
ня відновлених ресурсів;

• збільшенні споживчої цінності товару, що полягає у наданні 
більших вигод споживачеві завдяки тривалішому функціону-
ванню товару, безпечності його використання та споживання.

Підприємства активно діятимуть у природно-охоронній сфері, 
коли буде розроблено й широко впроваджено механізм стимулюван-
ня, за якого дотримується така нерівність:

Звид< (Рут+ Пп +Кп + Цн),      (1)
                   Звип< (Ппн. в+ Ппн. з +Пс. р.+Ш+ Дн),               (2)

де Звид — видатки підприємства на природоохоронну діяльність;
Рут — прибуток від утилізації відходів;
Пп —  пільги оподаткування;
Кп — кредитні пільги;
Цн — надбавка до ціни;
Ппн. в — плата за понаднормативне використання ресурсів приро-

ди;
Ппн. з — плата за понаднормативне забруднення навколишнього се-

редовища;
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Пс. р. — плата за розташування відходів у навколишньому середо-
вищі;

Ш — штрафи;
Дн — додаткове оподаткування.
Елементи формули (1) мають збільшувати прибуток, що зали-

шається в розпорядженні підприємства, за умови реалізації ефек-
тивної природоохоронної діяльності, а елементи формули (2) — 
знижувати його, коли підприємство намагається заощаджувати на 
природоохоронних видатках.

Література: основна [18–20; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [6; 8; 11; 21; 31] 

Тема 8. Законодавча та нормативно-правова  
база екологічного менеджменту

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Поняття та значення екологічного ліцензування.
 2. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту. 
 3. Характеристика основних положень Земельного кодексу Украї-

ни.
 4. Характеристика основних положень лісового кодексу України.
 5. Характеристика основних положень Водного кодексу України.
 6. Характеристика основних положень Кодексу України про над-

ра. 
 7. Характеристика основних положень Закону України “Про охо-

рону навколишнього природного середовища”.
 8. Характеристика основних положень Закону України “Про еко-

логічну експертизу”.
 9. Характеристика основних положень Закону України “Про охо-

рону атмосферного повітря”.
 10. Характеристика основних положень Закону України “Про ви-

няткову морську економічну зону”.
 11. Характеристика основних положень Закону України “Про при-

родно-заповідний фонд України”.
 12. Характеристика основних положень Закону України “Про плату 

за землю”.
Література: основна [1–14; 21–27; 29; 32; 35];

додаткова [9; 15; 20; 27]
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Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Характеристика основних положень Постанови Кабінету Мі-
ністрів України “Про затвердження базових нормативів плати 
за користування надра ми для видобування корисних копалин та 
Порядку справляння плати за користування надрами для видо-
бування корисних копа лин”.

 2. Характеристика основних положень Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження нормативів збору за спе-
ціальне використання вод них ресурсів та збору за користування 
водами для потреб гідро енергетики та водного транспорту”.

 3. Характеристика основних положень Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку справляння збо-
ру за спеціальне викорис тання лісових ресурсів та користування 
земельними ділянками лісового фонду”.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання

При розкритті питань необхідно ознайомитися зі змістом основ-
них законодавчих та нормативних актів, що регулюють відносини у 
природоохоронній сфері. Доцільним є підготовка доповіді кожним 
студентом щодо 2–3 документів та обговорити їх у групі.

Література: основна [1–14; 21–27; 29; 32; 35];
додаткова [9; 15; 20; 27]

Тема 9. Екологічний ризик та управління ним

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Концепція граничного впливу класів небезпеки виробництв як 
базис визначення нормативів якості навколишнього середовища 
і продуктів харчування. 

 2. Оцінка стану здоров’я людини і можливого числа жертв.
 3. Оцінки стану біоти за біологічними інтегральними показниками 

та оцінка впливу забруднених речовин на людину і навколишнє 
середовище. 

 4. Побудова карт ризику регіону. 
 5. Фактори, що впливають на зростання ступеня ризику: об’єктивні 

і суб’єктивні. 
Література: основна [15; 29; 30]; 

додаткова [22]
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Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Стандарти якості навколишнього середовища. 
 2. Розрахунок показників: гранично та тимчасово допустима кон-

центрація, ступінь токсичності, гранично допустимі викиди в ат-
мосферу, гранично допустимі скидання у водні об’єкти, тимчасо-
во погоджені викиди і скидання, гранично допустиме екологічне 
навантаження. 

 3. Визначення нормативів якості навколишнього середовища і про-
дуктів харчування. 

 4. Оцінка впливу на навколишнє середовище, кількісні та якісні 
методи визначення екологічного ризику.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що нормування якості 
навколишнього середовища має здійснюватися з метою встановлен-
ня граничних норм впливу антропогенної діяльності, яка гарантує 
екологічну безпеку на селення, збереження генофонду, забезпечує ра-
ціональне використання і відновлення природних ресурсів в умовах 
інтенсивної господарської діяльності.

Гранично  допустимі  концентрації  (ГДК) — нормативи, що вста-
новлюються для шкідливих речовин у розрахунку на оди ницю об’єму 
повітря, води, маси харчового продукту, ґрунту.

Тимчасово  допустима  концентрація  (ТДК) —  це нормати ви, що 
встановлюються для недостатньо вивчених речовин. Ці нормативи 
встановлюються на 2–3 роки. Іноді ТДК характе ризуються токсич-
ністю —  здатністю речовини викликати по рушення фізіологічних 
функцій організму.

Ступінь токсичності називається токсичною дозою, тобто кількіс-
тю речовини, що викликає токсичний ефект. Чим мен ша токсична 
доза, тим вища токсичність.

Гранично  допустимі  викиди  (в  атмосферу)  (ГДВ) — це кількість 
шкідливих речовин, що не повинна перевищуватися під час викиду 
в повітря на одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря 
на границі санітарної зони не була вища за ГДК.

Норми гранично допустимих концентрацій єдині на території Ук-
раїни, екологічні нормати ви гранично допустимих викидів та скидів 
розробляють і впроваджують державні природо охоронні органи, ор-
гани охорони здоров’я в межах своєї ком петенції.
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Визначення нормативів якості навколишнього середовища і про-
дуктів харчування спирається на концепцію граничного впливу. Поріг 
шкідливого впливу — це мінімальна доза речовини, при якій в організ-
мі відбуваються зміни, що виходять за межі фізіологічних реакцій.

Для контролю за якістю продуктів харчування встанов люється 
допустима  залишкова  кількість  шкідливих  речовин  (ДЗК).  Це така 
кількість шкідливих речовин, яка при щоден ному вживанні продук-
тів харчування не викликає яскраво вираженої захворюваності чи 
відхилення у стані здоров’я лю дини.

Під екологічним ризиком також розуміють можливу міру небезпе-
ки заподіяння шкоди природному середовищу у вигляді можливих 
втрат за визначений час.

Екологічний ризик (ЕР) — це оцінка на всіх рівнях — від ло кального 
до глобального — вірогідності появи негативних змін у  навколиш-
ньому середовищі, викликаних антропогенним чи іншим впливом.

Література: основна [15; 29; 30; 42; 44];
додаткова [22]

Змістовий модуль ІІІ.  Механізм управління якістю 
навколишнього середовища 

Тема 10. Екологічна оцінка господарських рішень

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Врахування результатів екологічної оцінки при прийнятті рі-
шень.

 2. Розгляд альтернатив екологічної оцінки при прийнятті рішень.
Література: основна [15; 29–30; 43];

додаткова [4; 5; 17; 22; 32]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Екологічна оцінка передбачуваної діяльності як інструмент еко-
політики.

 2. Принципи екологічної оцінки.
 3. Відмінність екологічної оцінки від інших методів екологічного 

регулювання. 
 4. Екологічна оцінка і сталий розвиток.
 5. Ухвалення рішення за підсумками екологічної оцінки. 
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Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що процедури екологіч-
ної оцінки в різних країнах різняться в багатьох аспектах: для яких 
видів діяльності проводиться екологічна оцінка, хто проводить її, у 
яких рішеннях і якому вигляді враховують ся її результати. Так, еко-
логічна оцінка може проводитися для всіх видів діяльності чи, напри-
клад, тільки для значних про ектів, здійснюваних за рішенням уряду, 
чи для видів діяль ності, відібраних за визначеними правилами. Ос-
новну роль у проведенні екологічної оцінки може відігравати ініціа-
тор діяль ності чи природоохоронні органи. Результати її можуть 
по-різному використовуватися в системі прийняття рішень. Сту пінь 
обов’язковості врахування результатів екологічної оцінки у прийнят-
ті рішень теж відрізняється в різних країнах.

Предметом екологічної оцінки можуть бути не тільки окремі про-
екти, а й ініціативи вищого рівня — різні плани і програми, га лузеві 
схеми розвитку, проекти нормативних актів, що можуть мати значні 
екологічні наслідки.

Ініціатором екологічної оцінки може слугувати юридична чи фі-
зична особа, відповідальна за планування (проектування) і здійснен-
ня передбачуваної діяльності. У ролі ініціатора можуть виступати як 
державні органи, так і приватні компанії. У більшості систем еколо- 
гічної оцінки ініціатор діяльності несе витрати, пов’язані з проведен-
ням основних елементів екологічної оцінки. Це є наслідком принци-
пу “забруднювач платить”, а також принципу “пре зумпції потенційної 
екологічної небезпеки передбачуваної діяль ності” (закріпленого, нап-
риклад, у російському законодавстві), відповідно до якого тягар дове-
дення екологічної безпеки передбачуваної діяльності має бути покла-
дений на його ініціатора.

Література: основна [15; 29–30];
додаткова [4; 5; 17; 22; 32; 43]

Тема 11. Екологічна експертиза проектів

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

Форми проведення екологічної експертизи.
Література: основна [29; 30];

додаткова [4; 25; 28]
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Питання для обговорення на семінарських заняттях 

 1. Сутність, мета і завдання екологічної експертизи.
 2. Об’єкти екологічної експертизи.
 3. Суб’єкти екологічної експертизи.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно вказати, що екологічна експерти-
за (ЕЕ) — це вид науково-практичної діяльності спеціально уповнова-
жених державних органів, еколого-експертних формувань і об’єднань 
громадян, що ґрунтуєть ся на міжгалузевих екологічних досліджен-
нях, аналізі й оцінці проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалі-
зація і діяль ність яких може негативно впливати чи впливає на навко-
лишнє природне середовище і здоров’я людей. Екологіч на експертиза 
спрямована на підготовку висновків про від повідність запланованої і 
фактичної діяльності нормам і вимо гам законодавства про охорону 
навколишнього природного се редовища, раціональному використан-
ню і відтворенню природ них ресурсів, створенню екологічної безпе-
ки.

Метою ЕЕ є запобігання негативному впливу антропоген ної діяль-
ності на навколишнє середовище і здоров’я населення, а також оцінка 
ступеня екологічної безпеки госпо дарської діяльності й екологічної 
ситуації на окремих терито ріях та об’єктах.

Основними принципами ЕЕ є:
• гарантія безпечної життєдіяльності;
• збалансованість економічних, екологічних, медико-біологічних 

і соціальних інтересів;
• наукова обґрунтованість і незалежність, об’єктивність і глас-

ність, варіантність і превентивність;
• державне регулювання;
• доцільність реалізації об’єктів експертизи;
• законність.
Основні завдання екологічної експертизи:
• визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланова-

ної чи здійснюваної діяльності;
• організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів 

ЕЕ;
• встановлення відповідності об’єктів ЕЕ вимогам екологічного 

законодавства, санітарним нормам, будівельним нормам і пра-
вилам; 

• оцінка впливу діяльності об’єктів; 
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• ЕЕ впливу на навколишнє середовище, здоров’я людей і якість 
природних ресурсів;

• оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості і достатності за-
ходів щодо охорони навколишнього природного середовища і 
здоров’я людей;

• підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих висновків ЕЕ.
Література: основна [29–31];

додаткова [4; 25; 28; 30]

Тема 12. Місце екологічного аудиту в управлінні 
природокористуванням

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту. 
 2. Застосування процедури екологічного аудиту як засобу одержан-

ня та оцінки екологічної інформації про підприємство чи інший 
господарський об’єкт. 

 3. Принципи, що регулюють проведення екологічного аудиту: про-
фесійної етики, методологічні. 

 4. Екологічний аудит при проведенні еко логічної експертизи як за-
сіб одержання достовірної екологічної інформації.

Література: основна [17; 28; 29];
додаткова [23; 25; 30; 32]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Екологічний аудит: сутність, основні поняття та історія виник-
нення. 

 2. Види та умови проведення екологічного аудиту.
 3. Показники екологічного аудиту, основні завдання у сфері еколо-

гічного аудиту. 
 4. Стадії процесу проведення екологічного аудиту. 
 5. Екологічний аудит при проведенні еко логічної експертизи як за-

сіб одержання достовірної екологічної інформації.
 6. Формування системи екологічного менеджменту й екологічного 

аудиту в Україні та за кордоном.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно зазначити, що екологічний 
аудит — це різновид аудиторської діяльності, що здійснюється в 
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інтересах суб’єктів господарювання і держави і пов’язаний з пере-
віркою діяльності господарюючих суб’єктів з метою встановлення 
відповідності їхньої роботи вимогам екобезпеки, забезпечення раціо-
нального використання і поновлення природних ресурсів, одержан-
ня достовірної інформації про виробничу діяльність об’єкта аудиту і 
формування на її основі аудиторських висновків. Екологічний аудит 
виступає як інструмент управління та забезпечення виконання ви-
мог природоохоронного законодавства України. До функцій еколо-
гічного аудиту має входити розробка стратегічних планів поліпшен-
ня екологічних показників виробництва. Зіставлення отримуваних 
результатів аудиту з вимогами нормативних документів дозволить 
виробити план дій для коригування технологічних процесів та пере-
налагодження обладнання.

Література: основна [17; 23–25; 27; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [23; 25; 30; 32]

Тема 13. Правові та організаційні особливості екологічного 
аудиту

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Правопорушення в сфері екологічного аудиту. 
 2. Врахування висновків і рекомендацій незалежного еко логічного 

аудиту в процесі приватизації підприємств як фактор підвищен-
ня екологічної безпеки регіону, стимулювання залучення при-
родоохоронних інвестицій з недержавного сектора економіки.

 3. Роль екоаудиту в інвестиційному процесі.
Література: основна [23–25; 28; 29];

додаткова [17; 24; 32]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Органи управління в сфері екологічного аудиту. 
 2. Функції Кабінету Міністрів, місцевих рад, аудиторської палати в 

сфері екологічного аудиту. 
 3. Форма складання аудиторського висновку: вступ, аналітична і 

підсумкова частини. 
 4. Права й обов’язки екоаудиторів і екоаудиторьских організацій. 

Правопорушення в сфері екологічного аудиту. 
 5. Екоаудит і ціноутворення. 
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 6. Екоаудит і “зелені” технології. 
 7. Екоаудит і захист інтересів товаровиробника.

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно зазначити, що роль екоаудиту в 
реформуванні економіки України і водно час попит на його послуги 
визначаються такими чинниками:

• аудування висновку підприємств з експлуатації при реструкту-
ризації галузі;

• аудиторські оцінки екологічних ризиків, пріоритетних заходів 
щодо екологічного оздоровлення підприємств, які приватизу-
ються;

• аудиторська оцінка екологічних витрат;
• аудиторська оцінка програмних заходів ресурсозбереження;
• аудиторський захист корпоративних інтересів;
• аудиторська оцінка умов екологічного страхування.

Література: основна [17; 23–25; 28–31; 39; 42; 43];
додаткова [24; 25; 30; 32]

Тема 14. Екологічне страхування

Питання для самостійного опрацювання (до іспиту)

 1. Можливості проведення екологічного страхування в Україні.
 2. Негативні фактори страхування. 

Література: основна [15; 29; 30; 44];
додаткова [22; 28; 29]

Питання для обговорення на семінарських заняттях

 1. Мета, об’єкти, суб’єкти екологічного страхування, його види та 
форми. 

 2. Добровільне екологічне страхування як вид підприємницької 
діяльності. 

 3. Світовий досвід екологічного страхування. 
 4. Поняття “забруднення” в екологічному страхуванні, навмисне і 

випадкове забруднення. Класифікація збитків: прямі та непря-
мі.

 5. Визначення розміру страхової суми. Можливості проведення 
екологічного страхування в Україні.
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Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання 

При розкритті питань необхідно зазначити, що екоаудит прово-
диться спеціально уповноваженою особою — екоаудитором. Ауди-
торська оцінка нормативної бази тощо здійснюється Аудиторською 
палатою України.

Ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам встановлюєть ся 
під час письмового чи усного іспиту (атестації).

Екоаудитори і екоаудиторські організації мають право:
1) самостійно визначати форми і методи ЕА на умовах чинного 

законодавства, діючих норм та нормативів, умов договору із за-
мовником;

2) одержувати необхідні роз’яснення в письмовому вигляді, усній 
формі від замовника та об’єкта аудиту;

3) вносити пропозиції про залучення на договірних умовах до 
участі у проведенні ЕА технічних експертів, вчених та ін.;

4) ставити питання про відхилення запропонованих для аудиту 
матеріалів, що не відповідають вимогам ЕА.

Екоаудиторам забороняється:
• проводити ЕА в організаціях, власниками яких є родичі;
• проводити ЕА на об’єктах, частина власності яких належить 

екоаудитору.
Література: основна [15; 29; 30; 42–44];

додаткова [22; 28; 29]

ЗАВДАННЯ  І  ЗМІСТ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

1. Основні етапи виконання курсової роботи
 1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
 2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного 

плану виконання.
 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи, 

затвердження його науковим керівником — викладачем кафед-
ри.

 4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайом-
лення науковому керівникові.

 5. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 
оформлення курсової роботи.
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 6. Подання роботи на рецензування (через департамент прийому 
контрольних та курсових робіт — для студентів заочної форми 
навчання, на кафедру — для студентів стаціонарної форми нав-
чання).

 7. Рецензування курсової роботи.
 8. Захист курсової роботи перед комісією.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який 
надає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсо-
вою роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консуль-
тування студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, 
контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи 
і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Орієнтовний план курсової роботи на тему: 
“Екологічний менеджмент на підприємстві”

ВСТУП
РОЗДІл 1. СУТНІСТь ТА ЗАВДАННя ЕКОлОГІЧНОГО МЕ-

НЕДжМЕНТУ
1.1. Предмет екологічного менеджменту
1.2. Основні принципи системи екологічного менеджменту
1.3. Стан екологічного менеджменту в Україні
1.4. Міжнародний підхід до екологічного менеджменту
РОЗДІл 2. ЗАКОНОДАВЧО-РЕГУлююЧА БАЗА ЕКОлО-

ГІЧНОГО МЕНЕДжМЕНТУ
2.1. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту
2.2. Визначення та сутність екологічної стандартизації та норму-

вання
2.3. Роль міжнародних стандартів та вимог в екологічному регу-

люванні
РОЗДІл 3. ПРАКТиЧНІ МЕХАНІЗМи РЕАлІЗАЦІї ЕКОлО-

ГІЧНОГО МЕНЕДжМЕНТУ
3.1. Стадії екологічного менеджменту на підприємстві
3.2. Сертифікація екологічного менеджменту
3.3. Система корпоративного екологічного менеджменту і створе-

не нею “середовище”
3.4. Забезпечення відповідності виробничих процесів екологічним 

нормативам і стандартам 
3.5. Організаційно-управлінські аспекти природоохоронної діяль-

ності корпорацій
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3.6. Формування політики корпоративного екологічного менедж-
менту 

Висновки
Список використаної літератури
Додатки

2. Зміст та обсяги курсової роботи
2.1. Курсова робота повинна мати обсяг мінімум 35 сторінок руко-

писного або друкованого тексту.
2.2. Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у 

плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Від-
повідно до передбачуваної теми студент самостійно або за ре-
комендацією керівника добирає літературні джерела (книги, 
брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи. 

2.3. Складає проект структури курсової роботи, який обговорює з 
керівником.

3. Вимоги до оформлення курсових робіт
Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:
• титульна сторінка;
• зміст;
• перелік умовних позначень (у разі потреби);
• основна частина курсової роботи, що розбита за розділами та 

підрозділами;
• висновки;
• список використаної літератури;
• додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково під-

писує автор на титульній сторінці. 
Певні вимоги висуваються щодо стилю написання: стислість і про-

стота, функціональність, ґрунтування на реалістичних припущеннях, 
недопускання зайвого оптимізму, легкість у сприйнятті, користуван-
ня загальновідомими термінами, викладення інформації у діловому 
стилі від першої особи множини.

Мова курсової роботи — державна, стиль — науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність — логічна. 
Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є 
неприпустимим.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукова-
на на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 
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(210×297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через 
півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці з 
мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір — 14-й 
кегль, 1,5 інтервали, шрифт — Times News Roman). 

Текст курсової роботи розміщується “по ширині” на аркуші з 
дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку — не менш за 
20 мм, з правого — не менш за 10 мм, зверху — не менш за 20 мм, 
знизу — не менш за 20 мм.

Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні 
слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою 
лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має 
бути наближеною до щільності основного тексту.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального 
закладу, прізвище, ім’я та по батькові й інші відомості про автора, 
тему курсової роботи, прізвище, вчене звання (посаду) наукового 
керівника; місто і рік.

Зміст містить найменування та номери початкових сторі нок усіх 
розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які 
є в роботі, починаючи з резюме і закінчуючи додатками.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи 
згідно з планом.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, 
“РОЗлІл І. НАЗВА РОЗІДІлУ”, “ВиСНОВКи”, “СПиСОК 
ВиКОРиСТАНОї лІТЕРАТУРи”, “ДОДАТКи” пишуться або 
друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки 
підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не 
ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текс-
том має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту.

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ма-
люнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка 
включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки 
не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у право-
му верхньому куті подальших сторінок.
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ЗМІСТ, СПиСОК ВиКОРиСТАНОї лІТЕРАТУРи, ВиСНОВ-
Ки, ДОДАТКи не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться 
перед його назвою. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 
використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між 
якими ставиться крапка: наприклад, “1.4” (четвертий підрозділ пер-
шого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати 
розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тек-
сті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в ро-
боті безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступ-
ну сторінку. якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх 
включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або таблич-
ні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну 
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 
або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстра-
ції має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок 
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 
розміщуються послідовно під ілюстрацією. 

Таблиці, формули, посилання

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені 
в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують 
напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: 
наприклад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу); нижче 
розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими час-
тинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. якщо всі 
одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наво-
дяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до 
стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кіль-
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кість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з 
великої літери.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера фор-
мули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть 
біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих 
дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли-
цею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” почи-
нають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з ма-
лих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — якщо 
вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з 
обертанням за годинниковою стрілкою.

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють поряд-
ковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули — по-
рядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. Посилан-
ня у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У 
повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скоро-
чене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

При написанні курсової роботи доцільно звернутись до законів 
України, постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерс-
тва охорони навколишнього природного середовища. Слід звертатись 
до монографій та журнальних статей з екологічного менеджменту та 
раціонального природокористування, які існують у фонді бібліотеч-
ного центру ім. ярослава Мудрого МАУП. Рекомендований перелік 
літератури наведено наприкінці методичних рекомендацій. У разі, 
якщо літературних джерел недостатньо, рекомендуємо звернутись до 
інших бібліотек.

ТЕМАТИКА  КУРСОВИх  РОБІТ

 1. Антропогенний і техногенний вплив на природне середовище.
 2. Екологічна безпека і екологічна стратегія.
 3. Принципи екологічної політики і критерії екологічної безпеки 

при взаємодії суспільства з природою.
 4. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі. 
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 5. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища. 
 6. Економічний механізм управління раціональним природоко-

ристуванням.
 7. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів.
 8. Методичні засади формування систем екологічного менеджмен-

ту в Україні.
 9. Стан екологічного менеджменту в Україні та світі.
 10. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим 

розвитком території.
 11. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту. 
 12. Законодавче забезпечення екологічного менеджменту.
 13. Практичні механізми реалізації екологічного менеджменту.
 14. Екологічний менеджмент на підприємстві.
 15. Застосування екологічного маркетингу на підприємстві. 
 16. Визначення плати за забруднення навколишнього природного се-

редовища. 
 17. Правові аспекти стягнення платежів за забруднення навколиш-

нього природного середовища.
 18. Економічне регулювання у галузі охорони навколишнього при-

родного середовища та раціонального природокористування.
 19. Закордонний досвід у сфері управління природоохоронною 

діяльністю та міжнародне співробітництво у галузі екологічного 
менеджменту.

 20. якість навколишнього середовища та її нормування.
 21. Історичні корені і хронологія розвитку поняття ІSО та ЕМАS.
 22. Нормативи допустимого впливу на навколишнє природне сере-

довище.
 23. Правові та організаційні особливості екологічного аудиту.
 24. Екологічний контроль та екологічна експертиза.
 25. Впровадження систем екологічного менеджменту і аудиту на Ук-

раїні.
 26. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням.
 27. Екологічна експертиза проектів.
 28. Екологічна оцінка господарських рішень.
 29. Концепція екологічного ризику в сфері управління якістю навко-

лишнього середовища промислових міст. 
 30. Страхування екологічних ризиків.
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи

А, Б, В 1

Г, Д, Е, Є 2

ж, 3, І 3

й, К,  л 4

М, Н, О 5

П, Р, С 6

Т, У, Ф 7

X, Ц, Ч 8

Ш, щ 9

ю, я 10

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчаль-
ного процесу та активною формою самостійної роботи.

Мета контрольної роботи — поглибити та розширити спектр знань 
у галузі екологічного менеджменту на основі визначення та аналізу 
його проблемних аспектів, а також сформувати вміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими 
актами і статистичними матеріалами та з матеріалами власних до-
сліджень в організаціях.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 10 сторінок текс-
ту (комп’ютерний набір — 14-й кегль, 1,5 інтервала, шрифт Times New 
Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. 
Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті листа. 

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є 
наявність:

1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, на-
зву дисципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ 
студента, ПІБ викладача;

2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок;
3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який розглядається;
4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок 

та з зазначенням посилань на літературні джерела;
5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 

джерел.
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Для підготовки контрольної роботи студентам рекомендується оз-
найомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною 
літературою, а також з публікаціями періодичних видань.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИх  РОБІТ

варіант 1

 1. Визначте вплив екологічного фактора на забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства.

Література: основна [29; 30]
 2. Окресліть сутність концепції екоефективності.

Література: основна [29; 30]
 3. Розрахуйте розмір збору з Херсонського нафтопереробного заво-

ду за забруднення навколишнього природного середовища стаціо-
нарними джерелами забруднення, спираючись на дані таблиці.

№
пор. 

Назва
забруднюючих

речовин

ліміт 
викидів

Фактичні
обсяги викидів

Норматив збору, 
грн./т

Коефі цієнт 
кратності

1 Ангідрид 350 200 53 1,5

сірчаний 

Газоподібні 

2 фтористі 25 45 132 2

сполуки 

3 Сірководень 12 16 171 1,5

Література: основна [29; 30]

варіант 2

 1. Обґрунтуйте необхідність використання екологічного менедж-
менту в практичній діяльності українських підприємств.

Література: основна [29; 30]
 2. Екологічне ліцензування: сутність та особливості.

Література: основна [29; 30]
 3. Розрахуйте розмір збору з Миколаївського нафтопереробного 

заводу за скиди у підземні горизонти, спираючись на дані табли-
ці.
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№
пор. 

Назва
забруднюючих

речовин

ліміт 
викидів

Фактичні
обсяги викидів

Норматив збору, 
грн./т

Коефі цієнт 
кратності

1 Азот амонійний 16 28 35 1,5

2 Сульфати 21 20 1 10

Література: основна [29; 30]

варіант 3

 1. Визначте та окресліть сутність основних нормативно-правових 
актів, що діють на території України у природоохоронній сфері.

Література: основна [1–14; 27; 32; 35]
 2. Особливості впровадження екологічного менеджменту в Ук-

раїні.
Література: основна [18–20; 29; 30; 31; 39; 42; 43];

додаткова [6; 8; 11; 21; 31 ]
 3. Розрахуйте розмір збору з Донецького суперфосфатного заводу 

за скиди у водні об’єкти, спираючись на дані таблиці. 
№ 

пор.
Назва

забруднюючих
речовин

ліміт 
викидів

Фактичні
обсяги викидів

Норматив збору, 
грн./т

Коефі цієнт 
кратності

1 Сульфати 24 21 21,93 1,5

2 Фосфати 38 40 3,43 10

Література: основна [9; 29; 30]

варіант 4

 1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі.
Література: основна [29; 30]

 2. Охарактеризуйте етапи впровадження системи екологічного ме-
неджменту на підприємстві.

Література: основна [29; 30; 39; 42; 43]
 3. Розрахуйте розмір збору за забруднення навколишнього природ-

ного середовища пересувними джерелами забруднення, що зна-
ходяться в Херсонській області, спираючись на дані таблиці.

№ 
пор.

Назва забруднюючих
речовин

ліміт 
викидів

Фактичні
обсяги викидів

Норматив 
збору, грн./т

Коефі цієнт 
кратності

1 Бензин етилований 300 400 1,1 1,5 

2 Бензин не етилований 150 80 1,2 1,5

3 Дизельне паливо 100 105 1,3 1,5

Література: основна [9; 29; 30]
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варіант 5

 1. Назвіть причини складної екологічної ситуації в Україні.
Література: основна [29; 30]

 2. Назвіть категорії платежів за забруднення навколишнього при-
родного середовища.

Література: основна [29; 30]
 3. Дайте оцінку з позиції екоефективності, чи діятиме активно 

підприємство у природоохоронній сфері, якщо, з одного боку, 
прибуток від утилізації відходів Рут = 2500 грн; пільги оподатку- 
вання Пп = 400 грн; кредитні пільги Кп = 200 грн; надбавка до 
ціни Цн = 500 грн; а з іншого боку, плата за понаднормативне 
використання ресурсів природи Ппн. в = 300 грн; плата за понад-
нормативне забруднення навколишнього середовища Ппн. з = 
= 1000 грн; плата за розташування відходів у навколишньому се-
редовищі Пс. р = 2000 грн; штрафи Ш = 200 грн; додаткове оподат-
кування Дн = 200 грн.

Література: основна [29; 30]

варіант 6

 1. Економічні збитки як комплексний показник, що відбиває особ-
ливості взаємодії виробництва з середовищем. 

Література: основна [29; 30]
 2. Сутність екологічного управління й екологічного менеджменту, 

їх відмінності.
Література: основна [18–20; 29–31; 39; 42; 43];

додаткова [6; 8; 11; 21; 31]
 3. Розрахуйте розмір плати підприємством, що розташоване в 

м. Одесі за забруднення природного навколишнього середовища 
стаціонарними джерелами забруднення, якщо відомо, що до під-
приємства доводяться показники гранично допустимих викидів 
(ГДВ) з двох речовин: х та у: ГДВх = 8 т/рік, ГДВу= 15 т/рік. 
Нормативи сплати за забруднення цими речовинами складають 
відповідно 300 грн/т та 450 грн/т. Фактичні викиди склали по 
х = 9 т, по у = 12 т. Коректуючий коефіцієнт кратності за понад-
нормативне забруднення для обох речовин становить 1,5.

Література: основна [42]
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варіант 7

 1. Проблеми впровадження на українських підприємствах стандар-
тів серії ISO 14000.

Література: основна [18–20; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [6; 8; 11; 21; 31]

 2. Нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення еколо-
гічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу 
господарської діяльності на навколишнє природне середовище.

Література: основна [1–14; 27; 31;35]
 3. Досить велике за розмірами підприємство гірничодобувної галузі 

хоче вдосконалити свою екологічну політику. Після детальної 
екологічної оцінки діяльності підприємства стало відомо, що вирі-
шальна роль у цьому належить співробітникам підприємства. Вод-
ночас за досягненнями в роботі та екологічній освіті, мотиваціями 
працівники являють собою досить неоднорідну масу, що веде до 
певних ускладнень при запровадженні екологічно орієнтованої 
системи управління персоналом. Розробіть варіант концепції, за 
допомогою якої стало можливим покращити екологічну поведін-
ку співробітників у напрямі дотримання відповідних умов праці та 
зменшити навантаження на навколишнє природне середовище. 

Література: основна [29; 42]

варіант 8

 1. Економічні методи стимулювання. Проблеми запровадження не-
матеріальних методів стимулювання на підприємствах України.

Література: основна [20; 26; 29; 30];
додаткова [8–10; 17; 18; 31]

 2. Методи визначення та оцінка екологічного ризику.
Література: основна [15; 29; 30; 42; 44];

додаткова [22]
 3. Поясніть, чому застосовувані до різних підприємств-забрудню-

вачів настанови щодо дотримання єдиного рівня викидів, як пра-
вило, не виконуються. Аргументуйте свою відповідь за допомо-
гою графіка граничних витрат уникнення забруднення.

Література: основна [10–14; 29–31; 40; 41];
додаткова [1] 
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варіант 9

 1. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуван-
ням. 

Література: основна [17; 23–25; 27; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [23; 25; 30; 32]

 2. Стандарти і міжнародні рекомендації в сфері систем екологічно-
го менеджменту.

Література: основна [18–20; 29–31; 39; 42; 43];
додаткова [6; 8; 11; 21; 31]

 3. Розробіть програму запровадження системи екологічного ме-
неджменту на підприємстві, діяльність якого Вам знайома. 

Література: основна [29; 30]

варіант 10 

 1. Органи управління в сфері екологічного аудиту.
Література: основна [17; 23–25; 27; 29–31; 39; 42; 43];

додаткова [23; 25; 30; 32]
 2. Світовий досвід екологічного страхування. Умови здійснення 

екологічного страхування в Україні.
Література: основна [15; 29; 30; 42; 43; 44];

додаткова [22; 28; 29]
 3. Розрахуйте розмір збору за розміщення відходів, що здійснюєть-

ся на відстані 2 км від територіальних кордонів м. Києва, спира-
ючись на дані таблиці.

№ 
пор.

Назва забруднюючих речовин ліміт 
викидів

Фактичні
обсяги викидів

Норматив збору, 
грн./т

1 Шлами фосфорні
(1 клас небезпеки)

415 582 7,58

2 Шлами рудного концентрату 
(2 клас небезпеки)

18 40 2

3 Зола (3 клас небезпеки) 400 500 0,5

Література: основна [29; 30]

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується 20 
тестових завдань. Питання з одиничною відповіддю.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 
використовуються такі критерії:

• відмінний рівень — від 18 до 20 правильних відповідей;
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• добрий рівень — від 14 до 17 правильних відповідей;
• задовільний рівень — від 9 до 13 правильних відповідей;
• незадовільний рівень — від 0 до 8 правильних відповідей.

 1.  Розмір платежу за розміщення відходів у навколишньому природ-
ному середовищі не враховує:
а) базовий норматив плати за розміщення 1 тонни і-го виду за-

бруднюючої речовини в межах ліміту (відповідно до дозволів 
на розміщення) грн/ т; 

б) річну маса відходів і-го виду в межах ліміту (відповідно до 
дозволів на розміщення), т; 

в) коефіцієнт кратності плати за понадлімітне розміщення від-
ходів у навколишньому природному середовищі; 

г) регіональний (басейновий) коефіцієнт, що враховує тери-
торіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні 
умови функціонування водного господарства.

  2.  Розмір платежу, що розраховується на основі використання ба-
зового нормативу плати за розміщення 1 тонни і-го виду в межах 
ліміту; річної маса відходів і-го виду в межах ліміту, коефіцієнту 
кратності  плати  за  понадлімітне  розміщення  відходів  у  навко-
лишньому  природному  середовищі;  маси  понадлімітного  річного 
розміщення відходів і-го виду, коефіцієнта, що враховує розташу-
вання  зони  розміщення  відходів;  характер  устаткування  місця 
розміщення відходів має назву:
а) платіж за викиди в атмосферу забруднюючих речовин ста-

ціонарними джерелами забруднення; 
б) платіж за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пере-

сувними джерелами забруднення; 
в) платіж за скидання забруднюючих речовин у поверхневі води, 

територіальні та внутрішні морські води, а також підземні гори-
зонти; 

г) платіж за розміщення відходів у навколишньому природно-
му середовищі визначається з використанням таких показ-
ників.

  3.  Втрати й додаткові витрати, що виникли внаслідок забруднення 
середовища в екологічному менеджменті, називають:
а) фактичний збиток; 
б) економічний збиток; 
в) можливий (потенційний) збиток; 
г) відвернений збиток.
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  4.  Економічний збиток, що виник у результаті надходження забруд-
нюючих речовин від об’єктів у прогнозованому періоді в екологіч-
ному менеджменті, називають:
а) фактичний збиток; 
б) економічний збиток; 
в) можливий (потенційний) збиток; 
г) відвернений збиток.

  5.  Комплексний показник, що відбиває особливості взаємодії  вироб-
ництва із середовищем, виконує облікову, інвестиційну обмежую-
чу та стимулюючу функції в екологічному менеджменті, назива-
ють: 
а) фактичний збиток; 
б) економічний збиток; 
в) можливий (потенційний) збиток; 
г) відвернений збиток.

  6.  Зменшення  можливих  (потенційних)  збитків  у  результаті  про-
ектування  або  проведення  заходів  щодо  захисту  навколишнього 
середовища в екологічному менеджменті, називають: 
а) фактичний збиток; 
б) економічний збиток; 
в) можливий (потенційний) збиток; 
г) відвернений збиток.

  7.  Стимулююча функція комплексного показника “економічний зби-
ток”:
а) проявляється в тому, що об’єкти — забруднювачі прямо, у 

вигляді штрафів, або побічно, у вигляді подорожчання вихід-
ної сировини, підвищення захворюваності працівників, від-
чувають наслідки своєї діяльності, що викликає необхідність 
впровадження заходів з метою скорочення негативних на-
слідків власної діяльності; 

б) проявляється в тому, що збиток є мірою оцінки впливу госпо-
дарської діяльності на середовище; 

в) полягає в тому, що яким би чином не оцінювався економіч-
ний збиток від забруднення навколишнього середовища, він 
у всякому разі визначається розмірами додаткових вкладень 
матеріальних і трудових витрат, тобто поточних витрат і ка-
пітальних вкладень; 

г) пов’язана з накладенням різного роду платежів і штрафів, 
розмір яких визначають на основі масштабів економічного 
збитку.
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  8.  Екоефективність підприємства досягається:
а) виробництвом конкурентоспроможних за ціною товарів та 

послуг, що задовольняють потреби людини та підвищують 
якість життя; 

б) виробництвом товарів та послуг, що сприяють зменшенню 
навантаження на навколишнє середовище та інтенсивності 
використання ресурсів протягом усього життєвого циклу то-
вару чи послуги; 

в) шляхом запровадження заходів захисту довкілля, що мають 
високу ефективність; 

г) правильні варіанти а) і б).
  9.  Екологічне управління — це:

а) діяльність державних органів і економічних суб’єктів, голов-
ним чином спрямована на дотримання обов’язкових вимог 
природоохоронного законодавства, а також на розробку та 
реалізацію відповідних цілей, проектів і програм; 

б) ініціативна та результативна діяльність економічних суб’єк-
тів, спрямована на досягнення їхніх власних екологічних 
цілей, проектів та програм, розроблених на основі принципів 
екоефективності і екосправедливості; 

в) різновид аудиторської діяльності, що здійснюється в інте-
ресах суб’єктів господарювання та держави і пов’язаний з 
перевіркою діяльності господарюючих суб’єктів з метою 
встановлення відповідності їхньої роботи вимогам екобезпе-
ки, забезпечення раціонального використання і поновлення 
природних ресурсів, одержання достовірної інформації про 
виробничу діяльність об’єкта аудиту і формування на її ос-
нові аудиторських висновків; 

г) інструмент управління та забезпечення виконання вимог 
природоохоронного законодавства України.

 10.  Екологічний аудит — це:
а) інструмент управління та забезпечення виконання вимог 

природоохоронного законодавства України; 
б) ініціативна та результативна діяльність економічних 

суб’єктів, спрямована на досягнення їхніх власних екологіч-
них цілей, проектів та програм, розроблених на основі прин-
ципів екоефективності і екосправедливості; 

в) різновид аудиторської діяльності, що здійснюється в інте-
ресах суб’єктів господарювання та держави і пов’язаний з 
перевіркою діяльності господарюючих суб’єктів з метою 
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встановлення відповідності їхньої роботи вимогам екобезпе-
ки, забезпечення раціонального використання і поновлення 
природних ресурсів, одержання достовірної інформації про 
виробничу діяльність об’єкта аудиту і формування на її ос-
нові аудиторських висновків; 

г) правильні варіанти а) і в).
 11.  Екологічний менеджмент не характеризується такими рисами:

а) наявністю функції екологічного маркетингу;
б) переважанням адміністративно-командних інструментів еко-

політики;
в) свідомо добровільною та ініціативною діяльністю;
г) досягненням оптимального співвідношення між екологічни-

ми та економічними показниками.
 12.  Вирішення таких проблем не входить до завдань екологічного ме-

неджменту на підприємстві: 
а) мінімізація кількості відходів та забруднень навколишнього 

середовища; 
б) створення безпечних умов праці співробітників; 
в) нівелювання наслідків дії всіх наявних абіотичних, біотич-

них та антропогенних факторів на довкілля; 
г) інформування громадськості та населення про характер ви-

робничої діяльності і стан навколишнього середовища в 
районі розміщення виробництва.

 13.  Таке з тверджень не стосується поняття “екологічний аудит”:
а) це різновид аудиторської діяльності, що здійснюється в інте-

ресах суб’єктів господарювання і держави; 
б) пов’язаний з перевіркою діяльності господарюючих суб’єктів 

з метою одержання достовірної інформації про виробничу 
діяльність об’єкта аудиту і формування на її основі ауди-
торських висновків; 

в) виступає як інструмент управління та забезпечення виконан-
ня вимог природоохоронного законодавства України; 

г) є філософією управління, яка спонукає керівництво підпри-
ємства до пошуку шляхів покращення якості навколишнього 
середовища з одночасним отриманням економічної вигоди.

 14.  Метою введення ЕМАS було сприяння поліпшенню характеристик 
навколишнього середовища, пов’язаного з:
а) сільськогосподарською діяльністю; 
б) виробничою діяльністю; 
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в) комерційною діяльністю; 
г) представницькою діяльністю.

 15.  Екоаудитори і екоаудиторські організації мають право:
а) проводити ЕА в організаціях, власниками яких є родичі;
б) проводити ЕА на об’єктах, частина власності яких належить 

екоаудитору;
в) одержувати необхідні роз’яснення в письмовому вигляді, ус-

ній формі від замовника та об’єкта аудиту;
г) надавати позитивний висновок стосовно фінансування і ре-

алізації проектів, програм, що можуть чи призвели до нега-
тивного впливу на навколишнє середовище або здоров’я лю-
дей.

 16.  Юридичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку, 
мають відповідні ліцензії, в обов’язок яких входить виплата стра-
хового  відшкодування  особам,  яким  (чи  їхньому  майну)  завдано 
збиток діяльністю страхувальника, називаються:
а) страхувальники;
б) страховики;
в) вигодоотримувачі;
г) екологічні консультанти.

 17.  Екоаудит підприємств потрібен для:
а) збільшення прибутків підприємства;
б) збереження стану природного навколишнього середовища;
в) удосконалення законодавчої бази у сфері охорони довкілля;
г) перевірки на відповідність стандартам ISO 9001.

 18.  Вибух на Чорнобильській атомній станції — це:
а) антропогенне забруднення;
б) механічне забруднення;
в) природне явище;
г) стихійне лихо.

 19.  Зазначте, чи відшкодовуються збитки від форс-мажорних еколо-
гічних катастроф:
а) так, завжди;
б) так, якщо це передбачено страховою угодою;
в) ні, ніколи;
г) так, за рішенням Міністерства з надзвичайних ситуацій.

 20.  Парниковий ефект — це:
а) циклічний процес, що призводить до зниження температури 

на Землі внаслідок скупчення хмар;
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б) накопичення парникових газів в атмосфері, що поглинають 
тепло і затримують теплове випромінювання з поверхні пла-
нети, тим самим підвищуючи середню температуру поверхні 
Землі;

в) акумуляція тепла в надрах планети;
г) процес, що стимулює активне зростання флори на Землі.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі. 
 2. Характерні ознаки сучасної екологічної кризи. 
 3. Поняття екосистеми, навколишнього середовища, соціотехно-

сфери. 
 4. Біосфера і концепція ноосфери В. І. Вернадського. 
 5. Види, масштаби, негативні наслідки забруднення навколишнього 

середовища. 
 6. Глобальні наслідки забруднення. 
 7. Парниковий ефект.
 8. Види екологічної політики. 
 9. Екобезпека та екостратегія, пріоритети, складові елементи еко-

безпеки. 
 10. Оцінка екобезпеки територіального природно-соціального комп-

лексу. 
 11. Поняття екологічної ємності та біоресурсного потенціалу тери-

торії.
 12. Різновиди зон екологічного лиха. 
 13. Екологічне ураження та типи аварійних ситуацій. 
 14. Методи визначення економічних збитків від забруднення навко-

лишнього середовища. 
 15. Головні критерії визначення економічних збитків, їх види. Функ-

ції економічного збитку. 
 16. Сутність екологічного управління й екологічного менеджменту, 

їх відмінності. 
 17. Концепція екоефективності. 
 18. Визначення екологічного менеджменту з позицій міжнародних 

стандартів. 
 19. Стандарти і міжнародні рекомендації у сфері систем екологічного 

менеджменту. 
 20. Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту 

ISO 14000.
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 21. Ринкові інструменти екологічного менеджменту. 
 22. Роль екологічного менеджменту у формуванні конкуренто-

спроможної продукції. 
 23. Стан та перспективи розвитку екологічного менеджменту в Ук-

раїні. 
 24. Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні.
 25. Запровадження системи екологічного менеджменту на вітчизня-

них підприємствах. 
 26. Сутність за завдання законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища. 
 27. Нормативно-правове регулювання у сфері охорони, використан-

ня і відтворення природних ресурсів. 
 28. Адміністративно-нормативні інструменти екологічного менедж-

менту. 
 29. Визначення і сутність екологічної стандартизації та нормування. 
 30. Поняття та значення екологічного ліцензування.
 31. Стандарти якості навколишнього середовища. 
 32. Визначення нормативів якості навколишнього середовища і про-

дуктів харчування. 
 33. Оцінка впливу на навколишнє середовище, кількісні та якісні ме-

тоди визначення екологічного ризику.
 34. Визначення плати за забруднення навколишнього природного се-

редовища пересувними джерелами забруднення.
 35. Правові аспекти стягнення платежів за викиди в атмосферу за-

бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.
 36. Правові аспекти стягнення платежів за скиди забруднюючих 

речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські 
води, а також підземні горизонти.

 37. Правові аспекти стягнення платежів за розміщення відходів у 
навколишньому природному середовищі.

 38. Категорії платежів за забруднення навколишнього середовища.
 39. Економічне регулювання у галузі охорони навколишнього при-

родного середовища та раціонального природокористування.
 40. Закордонний досвід у сфері управління природоохоронною 

діяльністю та міжнародне співробітництво у галузі екологічного 
менеджменту.

 41. якість навколишнього середовища і її нормування.
 42. Історичні корені і хронологія розвитку поняття ІSО та ЕМАS.
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 43. Нормативи допустимого впливу на навколишнє природне сере-
довище.

 44. Гранично-допустимі норми антропогенного навантаження на 
навколишнє природне середовище.

 45. Визначення та сутність екологічної стандартизації і нормування.
 46. Роль міжнародних стандартів та вимог в екологічному регулю-

ванні. 
 47. Методи визначення та оцінка екологічного ризику. 
 48. Фактори, що впливають на зростання ступеня ризику. 
 49. Оцінка впливу на навколишнє середовище: кількісні та якісні ме-

тоди визначення екологічного ризику. 
 50. Екологічний аудит: сутність, об’єкти і суб’єкти. 
 51. Види екологічного аудиту. 
 52. Теоретичні основи формування і розвитку екологічного аудиту. 
 53. Основні міжнародні стандарти екологічного аудиту.
 54. Критерії і показники екологічного аудиту. 
 55. Стадії процесу проведення екологічного аудиту. 
 56. Досвід формування системи екологічного менеджменту за кордо-

ном.
 57. Досвід формування системи екологічного аудиту за кордоном.
 58. Органи управління в сфері екологічного аудиту. 
 59. Форма складання аудиторського висновку: вступ, аналітична і 

підсумкова частини. 
 60. Сертифікація екоаудиторів. 
 61. Права й обов’язки екоаудиторів і екоаудиторьских організацій.
 62. Правопорушення в сфері екологічного аудиту. 
 63. Роль екоаудиту в інвестиційному процесі. 
 64. Екоаудит і ціноутворення. 
 65. Екоаудит і “зелені” технології. 
 66. Екоаудит і захист інтересів товаровиробника. 
 67. Екологічне страхування, його види та форми. 
 68. Світовий досвід екологічного страхування. 
 69. Характеристика взаємовідносин між страхувальником і страхо-

виком.
 70. Поняття “забруднення” в екологічному страхуванні. 
 71. Визначення розміру страхової суми. 
 72. Можливості проведення екологічного страхування в Україні.
 73. Страхування екологічних ризиків.
 74. Сучасні проблеми запровадження екологічного аудиту.
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 75. Порядок справляння платежів за забруднення навколишнього се-
редовища.

 76. Умови активної діяльності організацій у природоохоронній 
сфері. 

 77. Види фізичного забруднення.
 78. Законодавче забезпечення екологічного менеджменту.
 79. Основні принципи і елементи систем екологічного менеджменту.
 80. Глобальне потепління клімату — пошук рішень в рамках Прото-

колу Кіото. 
 81. Форми проведення екологічної експертизи.
 82. Сутність, мета і завдання екологічної експертизи.
 83. Роль ресурсних платежів у поліпшенні екологічної ситуації в Ук-

раїні. 
 84. Види та умови проведення екологічного аудиту.
 85. Шляхи вирішення екологічних проблем у сільськогосподарсько-

му землекористуванні. 
 86. Проблеми впровадження на українських підприємствах стандар-

тів серії ISO 14000. 
 87. Стадії процесу проведення екологічного аудиту.
 88. Екологічний аудит при проведенні еко логічної експертизи як за-

сіб одержання достовірної екологічної інформації.
 89. Визначення розміру страхової суми. Можливості проведення 

екологічного страхування в Україні.
 90. Добровільне екологічне страхування як вид підприємницької 

діяльності.
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