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1. Анотація до курсу 

 

Екологічний аудит є одним з найефективніших інструментів підвищення 

якості життя суспільства, захисту конституційних прав людини на безпечне 

життя. Екологічний аудит – спеціальна функція системи екологічного 

управління, спрямована на підвищення ефективності управління шляхом 

оцінки характеристик функціонування системи, впровадження процедур 

екологічного моніторингу, визначення ступеня відповідності показників 

забруднення навколишнього середовища нормативним вимогам.   

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни - формування знань, умінь і навичок організації та 

проведення екологічного аудиту і робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 

стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування. 

 

3. Результати навчання 

 Вміти оцінювати вплив діяльності об’єкта аудиту на стан довкілля .  

 Вміти визначати й аналізувати критерії екологічного аудиту. 

 Вміти складати аудиторський висновок. 

 Вміти оцінювати ефективність, повноту і обґрунтованість заходів, 

що вживаються для охорони довкілля на об’єкті аудиту. 

 Вміти розробляти заходи з підвищення ефективності 

природоохоронних заходів на об’єкті екоаудиту, обирати оптимальну 

стратегію господарювання та/або природокористування в залежності 

від екологічних умов. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ  ТА  ЗДІЙСНЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 

Цілі, завдання, основні види екологічного аудиту.  

Законодавство України про екологічний аудит.  

Екоаудит в системі екоменеджменту України і  природоохоронної  

діяльності.  

Державні стандарти України з системи управління навколишнім 

середовищем.  

Критерії відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам законодавства 

про охорону довкілля.  

Обов’язки природокористувачів і їхня відповідальність за порушення 

екологічного законодавства і екологічних обмежуючих нормативів 

2. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 



Основні принципи і методи екологічного аудиту.  

Об’єкти екологічного аудиту.  

Основні вимоги до підприємств при екологічному аудитуванні, вимоги до 

екоаудиту, обсяг та межі екоаудиту.  

Схема проведення екологічного аудиту.  

Вимоги до аудитора в сфері екологічного аудиту 

3. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Основні види екологічного аудиту як підприємницької діяльності.  

Методи отримання вихідної інформації при екологічному аудиті.  

Спеціальні сфери екологічного аудиту 

4. МЕТОДИКА РОБОТИ НА ОБ`ЄКТАХ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ 

Аудит системи екологічного контролю та управління.  

Основні державні вимоги до екологічних аспектів діяльності підприємства в 

Україні.  

Встановлення наявності та характеристики технологічної документації. 

Методика проведення виробничого аудиту за дотриманням вимог 

промислової безпеки.  

Розробка і реалізація заходів щодо усунення та попередження відхилень від 

вимог промислової безпеки.  

Напрями застосування результатів екологічного аудиту 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 - Формування програми екологічного аудиту. 

2 - Проведення екологічного аудиту офісного приміщення. Формування 

звіту. Розробка рекомендацій. 
3 - Вивчення методології опису і оцінки впливу промислового виробництва 
на навколишнє середовище, що використовується в практиці екологічного 
аудиту. 
4 - Проведення екологічного аудиту для об`єктів господарської діяльності. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Технічні засоби навчання. Використовується комп’ютерне та 

мультимедійне обладнання. Дистанційна платформа Мoodlе. 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 



6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 

якщо набрана кількість балів з поточного опитування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом При своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

70 20 10 10 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування, що 

містить 5 відкритих запитань.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з еталонними 

відповідями. За кожне питання здобувач отримує 14 балів (разом 70 балів). 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

За кожну практичну роботу здобувач вищої освіти може отримати 

наступну кількість балів: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), 

використано формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено 

одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями 

згідно з еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих 

складових, або не зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено 

одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних 

пояснень. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 



доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 

фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо 

академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка" (http://surl.li/alvis). 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань, він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  
Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект 



лекцій отримують додатково 10 балів до результатів оцінювання до 

підсумкової оцінки. 
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