
 

 

Дисципліна Екологічний менеджмент і аудит аграрних підприємств 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Екологічний менеджмент і аудит аграрних 

підприємств» ґрунтується на досягнутих студентами 

компетентностях з дисциплін «Основи екології», «Екологічний 

менеджмент», «Фінанси, гроші і кредит». 

Що буде вивчатися 

Науково-теоретичні засади екологічного менеджменту і аудиту 

аграрних підприємств. Визначення, функції, інфраструктура і 

принципи екологічного менеджменту. Серія міжнародних 

стандартів системи екологічного менеджменту. Вивчення 

основних етапів запровадження системи управління 

навколишнім середовищем (ISO 14001). Аналіз спеціальних 

сфер застосування екологічного аудиту. Вивчення значення 

екологічного аудиту на екологічному ринку. Екологічний аудит 

у системі ціноутворення. Вивчення методологічної основи і 

структурних складових екологічного аудиту. Аудит мінімізації 

відходів виробництва. Екологічні експрес-оцінювання та 

оцінювання екологічного стану промділянки (місцевості). 

Вивчення поняття, структури та концепції екологічного 

маркетингу. та розвитку екологічного бізнесу як складової 

менеджменту. Механізм формування й ефективного 

використання екологічних інновацій для забезпечення 

екологічної безпеки виробництва. Вивчення необхідність для 

формування екологічного менеджменту. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна дозволяє студентам отримати відповідні знання про 

використання та необхідність застосування екологічного 

менеджменту та аудиту в організації виробничої діяльності 

аграрних підприємств в Україні та світі. Вивчення теоретичних, 

методичних та практичних аспектів використання екологічного 

менеджменту в організації управління природокористуванням, 

намічуваної діяльності, екологічного аудиту, страхування, 

стандартизації якості продукції з врахуванням концепції 

сталого, еколого-економічного розвитку.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування.  

2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

3. Знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 6. Здатність працювати в команді.  

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом.  



ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Спеціальні  

СК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 

використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

СК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-

правових та морально-етичних норм поведінки.  

СК 4. Здатність використовувати в процесі підготовки і 

впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
іспит 

 


