
Організація управління в екологічній діяльності 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

восьмий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС –4), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 16. 

Лектори: 

викладач кафедри екології та географії Слободян Л.З. 

Результати навчання: 

‒ уміти називати складові апарату управління; 

‒ перелічувати функції природоохоронного управління та органи державного управління, що 

їх здійснюють;  

‒ уміти аргументувати права та обов’язки громадян України у сфері екологічної діяльності; 

‒ аналізувати та застосовувати засоби контролю за станом навколишнього середовища; 

‒ розробляти положення природоохоронної політики організації та впроваджувати 

екологічний менеджмент на підприємстві; 

‒ пояснювати особливості та застосування системи управління навколишнім середовищем 

ISO 14000 на підприємстві чи в організації; 

‒ уміти здійснювати екологічне планування; 

‒ уміти окреслювати завдання та об’єкти громадського контролю й громадських інспекторів; 

‒ розраховувати такси для відшкодування шкоди завданої довкіллю; 

‒ аналізувати та узагальнювати міжнародний досвід по управлінню природоохоронною 

діяльністю. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія; 

– охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу; 

‒ заповідна справа;  

‒ екологічна безпека;  

‒ нормування антропогенного навантаження на довкілля; 

‒ природоохоронне законодавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття управління екологічною діяльністю. Принципи організації управління в екологічній 

діяльності. Стадії організації процесу управління. Рівні управління. Процес комунікації при 

управлінні. Інноваційне управління. Структура служб державного екологічного управління. 

Органи управління в галузі охорони та використання водних ресурсів. Органи управління в 

галузі охорони та використання атмосферного повітря: державна екологічна служба та 

державна гідрометеорологічна служба. Органи управління в галузі охорони та використання 

земельних ресурсів. Органи управління в галузі охорони та використання лісових ресурсів. 

Органи управління в галузі охорони та використання об’єктів ПЗФ. Органи управління в 

галузі охорони та користування надрами. Пріоритетні напрямки управління 

природоохоронною діяльністю в сільському господарстві по областях України. Державна 

політика у сфері поводження з відходами. Закон України “Про відходи”. Законодавче 

забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. Конвенція про біологічне різноманіття, 

Картахенський протокол про біобезпеку. Конвенція про водно-болотні угіддя. Конвенція про 

збереження мігруючих видів диких тварин. Конвенція про міжнародну торгівлю видами 

дикої фауни і флори. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 

існування в Європі. Поняття прямих та непрямих засобів контролю за станом природних 

ресурсів. Моніторинг навколишнього природного середовища як дієвий засіб організації 

управління природоохоронною діяльністю. Біоіндикація. Екологічна паспортизація. 



Екологічне страхування. Українські державні стандарти. Стандарти серії ISO 9000 та ISO 

14000. Управління екологічним ризиком. Концепції зниження екологічного ризику. Система 

планування як функція управлінського процесу. Перспективне планування, стратегічне 

планування та поточне планування. Законодавча база функціонування національної системи 

екологічної безпеки. Екологічно безпечне використання біотехнологій у природоохоронній 

діяльності. Система громадського еколог. управління. Основні функції територіальних 

(обласних, міських) органів державного управління у сфері охорони навколишнього 

середовища. Форми залучення громадськості до екологічного управління. Спеціальні функції 

громадського екологічного управління: організація і проведення громадської екологічної 

експертизи і громадського контролю в галузі охорони навколишнього середовища. 

Корпоративний екологічний менеджмент. Сталий розвиток та принципи управління ним. 

Головні напрями екологічної політики України. Національні екологічні плани дій (НЕПД). 

Міжнародний досвід екологічного управління. Взаємодія на прикордонних територіях 

України і Польщі. Міжнародні аспекти збалансованого розвитку населених. пунктів і 

вдосконалення комплексного управління. Міжнародні аспекти зміцнення потенціалу 

місцевих громад.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: захист практичних робіт, виконання контрольних робіт та співбесіда з 

лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 

 

 
 


