
Анотація дисципліни 
«Екологічний аудит» 
Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ECTS (180 год.).  
Мета дисципліни.  
Формування знань щодо вимог діючого законодавства про екологічний аудит (ЕА), процедури 
проведення ЕА, міжнародний досвід впровадження ЕА, особливості запровадження ЕА в 
Україні. 
Завдання дисципліни.  
Оволодіння теоретичними знаннями про правове забезпечення процесу екологічного аудиту,  
права та обов’язки замовника та виконавця ЕА, правила оформлення звіту про ЕА, узагальнену 
схему здійснення ЕА, та практичними навичками роботи з основними документами, що 
оцінюються в процесі ЕА.  
Основні дидактичні одиниці (розділи):  
Загальні визначення екологічного аудиту (ЕА). Мета та основні завдання екологічного аудиту. 
Історія виникнення ЕА.  Основні принципи ЕА, їх правове забезпечення. Об’єкти та суб’єкти 
екологічного аудиту. Права та обов’язки замовника  та виконавця ЕА. Сертифікація на право 
проведення ЕА. Критерії та докази ЕА. Сфери проведення ЕА. Рівні запровадження і форми ЕА. 
Специфічні різновиди ЕА (приватизаційний, енергетичний, інвестиційний). Система 
екологічного менеджменту і аудиту (СЕМА). Принципи та завдання екологічного 
менеджменту. Вступ до СЕМА. Екологічний консалтинг. Екологічна заява. Екологічне 
управління та екологічний менеджмент. Загальні риси та відмінності цих понять.  Міжнародні 
екологічні стандарти. Задачі та сфери використання стандартів серії ISO 14000. Узагальнена 
схема здійснення ЕА. Договір про проведення ЕА та додатки до договору. Підготовка до 
здійснення ЕА. Збір доказів ЕА. Основні документи підприємства, які оцінюються в процесі 
ЕА. Оформлення звіту про ЕА. Основні розділи звіту про ЕА. Висновки і рекомендації звіту про 
ЕА. Екологічне страхування. Міжнародний досвід впровадження ЕА. 
У результаті вивчення дисципліни «Екологічний аудит» студент повинен вміти: 

 обґрунтувати необхідність проведення ЕА конкретного підприємства, скласти 
орієнтовний план проведення ЕА;  

 використовувати необхідну технічну документацію підприємства з метою збору 
доказів ЕА;  

 аналізувати негативний вплив підприємств гірничо-металургійного комплексу на 
об’єкти довкілля;  

 визначати джерела, види та рівні забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 
підземних вод та ґрунтів;  

 оцінити ефективність та достатність природоохоронної діяльності підприємства-
об’єкту ЕА;  

 оцінити стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного 
середовища; визначити основні невідповідності екологічних характеристик 
підприємства до вимог екологічного законодавства України;  

 розробляти природоохоронні заходи з метою поліпшення стану навколишнього 
природного середовища на підприємстві та на прилеглій території;  

 запропонувати впровадження доступних технологій екологізації виробництва та 
оцінювати їх доцільність;  

 застосовувати відомості про стандарти ISO 14000 та ISO 1901.1 для проведення 
екологічного експрес-оцінювання зразків продукції українських та закордонних 
виробників за міжнародними стандартами. 

Види навчальної роботи – лекції, практичні заняття. 
Вивчення дисципліни закінчується екзаменом. 
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