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ВСТУП 

 

Серед основних передумов виникнення екологічного менеджменту 

провідну роль відіграє наростання протиріч між задоволенням потреб 

суспільства і раціональним використанням природних ресурсів. В основі цих 

протиріч знаходиться антропогенне навантаження, що здійснюється на 

екосистему в результаті господарювання людей. Це навантаження збільшується 

прямо пропорційно темпам росту промисловості. 

Ніяке суспільство не може розвиватись без споживання. Для задоволення 

своїх потреб люди організовують господарську діяльність. Основою 

господарської діяльності є виробництво. Мета його розвитку різноманітна. Але 

якими б не були мета і принципи суспільного розвитку, виникнення протиріч 

між людиною і природою, між виробництвом і природними екологічними 

силами неминуче. Ідеться лише про різну глибину цих протиріч і про різні 

можливості їх розв’язання.  

Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку науково-

технічного прогресу є проблема охорони навколишнього природного 

середовища від забруднення. Воно особливо сильно позначається на стані 

водного та повітряного басейнів і здоров’ї людей. Так, наприклад, підвищення 

концентрації забруднювачів може призвести до розвитку у водоймах 

незворотних процесів, що сприяють їх прогресуючому виснаженню. Тому 

нормування забруднень набуває першорядного значення як елемент 

контрольованого та керованого впливу людини на природу. 

Що стосується економіки природокористування, то економіка − це 

мистецтво ведення господарства, за якого забезпечується гармонічна взаємодія 

в системі «суспільство – навколишнє середовище», тобто вирішується питання, 

як раціонально вести господарство з урахуванням екологічних чинників і 

економічних інтересів суспільства. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» є 

систематизація знань студентів з питань економічного регулювання 
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раціонального природокористування, формування у студентів екологічного 

мислення, підняття загального рівня управління в усіх сферах діяльності з 

метою зменшення негативного антропогенного навантаження на природне 

навколишнє середовище, екологічної культури, що є особливо актуальним в 

умовах еколого-економічної кризи в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

− базовий понятійно-термінологічний апарат; 

− основні напрями досліджень з питань екологічного менеджменту; 

− шляхи та закономірності формування екологічного менеджменту; 

− основи менеджменту природних ресурсів і менеджменту охорони 

довкілля; 

− основи поводження з відходами, у тому числі небезпечними; 

− основні напрями державної екологічної політики України; 

− основні закони, що формують екологічне законодавство України; 

−основи міжнародного законодавства з питань екологічного 

менеджменту;  

− стандарт з екологічного менеджменту та аудиту ISO 14000; 

− основні вимоги міжнародних стандартів EMAS та ISO 9000; 

− структуру, задачі, функції та правовий статус державних і приватних 

служб у галузі екологічного менеджменту;  

− основні характеристики і класифікації соціоекосистем, проблеми та 

шляхи вирішення поліпшення стану навколишнього середовища в результаті 

антропогенної діяльності;  

− шляхи реалізації екологічної політики окремих держав, регіонів і 

локальних територій (аграрних, лісогосподарських, урбанізованих, тваринно-

господарського напряму тощо);  

− зв’язки між соціально-економічними, соціально-політичними умовами 

розвитку нації та особливостями природокористування та природозбереження; 
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уміти: 

− аналізувати і порівнювати соціально-економічні та екологічні ситуації, 

визначати взаємозв’язки між ними;  

− виявляти причини змін екологічних умов, визначати шляхи їх 

покращення соціально-політичними та економічними заходами;  

− вирішувати проблеми поліпшення стану довкілля з використанням 

природоохоронних заходів і засобів раціонального природокористування; 

− проводити аналіз відповідності стану менеджменту вимогам 

міжнародних стандартів; 

− виділяти найбільш характерні для конкретного регіону складові 

екологічного менеджменту; 

− використовувати законодавчі, нормативні, відомчі та регіональні 

документи з питань екологічного менеджменту в практичній діяльності. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Сутність, принципи та функції екологічного менеджменту 

Мета: знати поняття, основні завдання та функції екологічного 

менеджменту, у тому числі в Україні; уміти формулювати екологічні цілі. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологічний менеджмент – це частина загальної системи управління, що 

охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподілу 

відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для 

розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінювання досягнутого в рамках 

реалізації екологічної політики.  

Предметом екологічного менеджменту є природоохоронні й 

ресурсозберігаючі (екологічні) аспекти діяльності підприємства (організації), 

виробнича продукція та послуги. 

Мета екологічного менеджменту – мінімізація негативного впливу 

господарської діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення 

високого рівня екологічної безпеки на різних етапах виробництва й споживання 

товарів і послуг. 

Основними принципами екологічного менеджменту є: 

− право на здорове і продуктивне життя кожної людини в гармонії з 

природою; 

− відповідальність за екологічні наслідки управлінських рішень; 

− інтеграція екологічних закономірностей в теорію і практику 

життєдіяльності суспільства за теорією сталого (збалансованого) розвитку; 

− суверенне право кожної держави, відповідно до Статуту ООН, на 

експлуатацію власних ресурсів навколишнього середовища; 

− співпраця у сфері глобального партнерства всіх країн для збереження, 

охорони та відновлення здорового й цілісного стану екосистеми Землі; 

− розвиток науки шляхом обміну науково-технічними знаннями; 
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− попередження екологічних ризиків; 

− впровадження екологічних інновацій та економічних інструментів 

екологічного менеджменту. 

Завдання екологічного менеджменту: 

1. Обґрунтування екологічної політики та зобов’язань. 

2. Планування екологічної діяльності. 

3. Організація внутрішньої й зовнішньої природоохоронної та 

ресурсозберігаючої діяльності. 

4. Управління персоналом. 

5. Управління впливом господарської діяльності на навколишнє 

природне середовище та використання ресурсів. 

6. Проведення внутрішнього екологічного моніторингу та контролю. 

7. Аналіз та оцінка результатів економічної діяльності. 

8. Перегляд та вдосконалення системи екологічного менеджменту. 

Екоменеджмент в Україні повинен виконувати чотири основні функції:  

− прийняття і реалізація природоохоронного законодавства; 

− контроль за екологічною безпекою; 

− забезпечення проведення природоохоронних заходів; 

− досягнення погодженості дій державних і громадських органів. 

 Найбільш розвинуті перші дві функції, під які створена відповідна 

організаційна інфраструктура, до якої входять органи екологічної експертизи й 

екологічної інспекції. Менш розвинуті цільові функції забезпечення проведення 

природоохоронних заходів і узгодження дій державних і громадських органів, 

що є підґрунтям управлінської піраміди.  

Завдання до теми 

 Визначити для певного підприємства (за вільним вибором) екологічну 

мету та розробити екологічну політику. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «екологічний менеджмент». 

2. Охарактеризуйте основні принципи екологічного менеджменту. 
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3. Які завдання і функції виконує екологічний менеджмент? 

4. Що означає поняття «екологічна політика»? Які особливості її 

формування на світовому, національному та регіональному рівнях? 

5. Яка роль громадськості у сфері екологічного менеджменту? 

Література: [4, 7, 8, 10, 18, 21]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Екологічне законодавство. Правова відповідальність суб’єктів 

екоменеджменту 

Мета: знати законодавчу базу, що регулює питання екологічного 

управління та правової відповідальності суб’єктів екоменеджменту; уміти 

застосовувати законодавчі акти в конкретних ситуаціях. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологічне законодавство як один з механізмів екологічного управління 

закріплює екологічні права та обов’язки громадян, екологічні інтереси 

суспільства, держави та юридичних осіб, механізми їх реалізації й захисту; 

регулює відносини в галузі використання, відновлення та охорони земельних, 

водних, лісових та інших природних ресурсів; визначає режими територій та 

об’єктів особливої охорони і гарантує вимоги екологічної безпеки.  

Екологічне законодавство України базується на тому, що сучасний стан 

соціально-економічного розвитку в країні характеризується різким 

погіршенням екологічної ситуації на місцевому, регіональному та 

національному рівнях. Тому законодавчий механізм спрямований на 

запобігання екологічних ризиків і небезпеки від негативного техногенного 

впливу й стихійних явищ з урахуванням стану економічного розвитку держави. 

Законодавчо-правова основа системи екоменеджменту в Україні 

визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», прийнятому в 1991 році, а також 

іншими законодавчо-правовими актами. Зокрема, це закони: «Про природно-

заповідний фонд України» (1992); «Про охорону атмосферного повітря» (1992); 
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«Про тваринний світ» (1993); «Про екологічну експертизу» (1995); «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995); «Про плату за 

землю» (1996); «Про відходи» (1998); «Про екологічний аудит» (2004); «Про 

охорону земель» (2003); «Про рослинний світ» (1999); «Про зону надзвичайної 

екологічної ситуації» (2000); «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» (2000 р.); «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки» (2000); «Про екологічну мережу» (2001); «Про 

охорону земель» (2003); «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» (2003).  

Питання регулювання екологічних правовідносин визначено також у 

кодексах України: Земельний кодекс України (2001); Лісовий кодекс України 

(1994); Кодекс України про надра (1994); Водний кодекс України (1995). Нині 

національну екологічну політику визначено в «Основних напрямах державної 

політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки». 

Завдання до теми 

Скласти перелік нормативних актів екологічного законодавства з 

зазначенням конкретних статей і пунктів, якими керуються під час діяльності в 

певній організації чи на підприємстві (на вибір студента). 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте структуру екологічного законодавства. Які основні 

закони регулюють питання охорони об’єктів природокористування? 

2. Яка відповідальність передбачена за екологічні правопорушення? 

3. Визначте особливості міжнародного законодавства у сфері 

екоменеджменту.  

4. Чим відрізняється екологічне законодавство України від чинного у 

провідних країнах світу? 

5. Які аспекти роботи підприємства регулюються екологічним 

законодавством? 

Література: [2, 7, 9, 13, 21]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Інструменти екологічного менеджменту 

Мета: знати інструменти впливу на суб’єктів екологічного менеджменту 

з метою зменшення негативного впливу на середовище; уміти розрізняти 

окремі інструменти за своїм впливом. 

Короткі теоретичні відомості 

 Інструменти екологічного менеджменту – це засоби впливу на соціально-

економічні процеси, що дають змогу не допустити або мінімізувати негативні 

наслідки в результаті господарювання суб’єктів або використання ресурсів 

природного середовища. Інструменти екоменеджменту поділяються на три 

групи: 

 1. Адміністративно-контрольні інструменти. Призначені для прямого 

впливу на екологічні результати діяльності як юридичних (підприємств, 

організацій), так і фізичних осіб шляхом встановлення і введення в дію за 

допомогою законів та інших засобів регулювання тих стандартів, регламентів, 

мети тощо, що мають дотримуватися й досягатися даними особами. 

До основних адміністративно-контрольних інструментів екологічного 

управління належать: 

1)  екологічне і природно-ресурсне законодавство, а також екологічні вимоги 

в цивільному, карному й адміністративному законодавстві; 

2)  екологічний моніторинг; 

3)  екологічні стандарти та нормативи;  

4)  ліцензування господарської діяльності, що пов’язана з впливом на 

довкілля і здоров’я людини; 

5)  екологічна сертифікація (маркування); 

6)  оцінювання впливу на середовище й екологічна експертиза проектів; 

7)  екологічні та ресурсні цільові програми; 

8)  екологічний аудит.  

2. Економічні інструменти. Призначенням економічних інструментів є 

використання пов’язаних із функціонуванням ринків стимулів впливу на 
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економічні інтереси та економічну поведінку суб’єктів господарювання в 

екологічно релевантному напрямі. Ці інструменти можуть містити 

відокремлені відповідно ринкові та фінансово-кредитні важелі й стимули. До 

економічних інструментів охорони довкілля і природокористування належать: 

1. Ринково-орієновані інструменти: 

- природно-ресурсні платежі та платежі за забруднення середовища; 

- ринкові ціни на природні ресурси, що надходять в економічний обіг; 

- механізм купівлі-продажу прав на забруднення довкілля; 

- заставна система; 

- інтервенція з метою корекції ринкових цін і підтримки виробників; 

- методи прямих ринкових переговорів. 

2. Фінансово-кредитні інструменти: 

- форми та інструменти фінансування природоохоронних заходів; 

- кредитний механізм охорони довкілля, позики, субсидії тощо; 

- режим прискореної амортизації природоохоронного устаткування; 

- екологічні ресурсні податки; 

- система страхування екологічних ризиків. 

3. Інструменти морального впливу і переконання. За допомогою цих 

інструментів здійснюється переведення екологічної стурбованості та 

відповідальності в індивідуальний процес ухвалення управлінських рішень із 

застосуванням різних форм тиску або переконання. До інструментів цієї групи 

належать, зокрема: освіта й виховання; доступність інформації; навчання; 

суспільний тиск; переговорні процеси; добровільні угоди. Часто інструменти 

цієї групи використовуються разом із двома попередніми групами. 

Екологічні стандарти поділяють на міжнародні, державні, галузеві та 

локальні. Міжнародні стандарти затверджуються і впроваджуються 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), державні – спеціальними 

постановами Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики, галузеві – наказом відповідного міністерства чи відомства, 
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локальні – постановою відповідного територіального природоохоронного 

органу в межах його компетенції. 

Завдання до теми 

Охарактеризуйте та наведіть вимоги до організації (на прикладі) для 

отримання сертифікату відповідності міжнародному стандарту ISO 14000. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні види інструментів екоменеджменту. 

2. Обгрунтуйте необхідність існування державних санітарних норм і 

правил, технічних умов, лімітів, квот, ліцензій, сертифікатів.  

3. Які особливості застосування  економічних методів екоменеджменту? 

4. Визначте цілі, задачі, об’єкти та суб’єкти екологічної стандартизації.  

5. Наведіть основні міжнародні стандарти екологічного менеджменту. 

Література: [8, 12, 14, 17, 20]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Система державного екологічного менеджменту 

Мета: знати структуру органів державної системи екологічного 

управління; уміти розрізняти сфери компетенції та виконувані функції на 

макро- та мікрорівнях.  

Короткі теоретичні відомості 

 Залежно від масштабності об’єктів і рівня суб’єктів екологічного 

управління в державній системі екологічного управління (ДСЕУ) 

виокремлюють макро- і мікроекологічне управління.  

 Макроекологічне управління поширює свою дію на великомасштабні 

об’єкти (природне середовище держави, окремих регіонів, природні 

екосистеми, природні ресурси загальнодержавного значення, а також на 

здоров’я населення).  

 Мікроекологічне управління поширює свою дію на адміністративно-

територіальні райони, компанії, підприємства, організації, природні об’єкти, що 

мають визначені межі на місцевості (земельні ділянки, водні об’єкти, ділянки 
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континентального шельфу, ділянки надр, об'єкти природно-заповідного фонду). 

До суб’єктів, що здійснюють макроекологічне управління, належать 

центральні законодавчі й виконавчі структури, органи регіональної влади, 

органи екологічного управління (вони уповноважені приймати управлінські 

рішення, що стосуються держави в цілому, регіонів, галузей народного 

господарства тощо).  

До суб’єктів, що здійснюють мікроекологічне управління, належать 

виконавчі структури, органи місцевого самоврядування та органи екологічного 

управління, системи екологічного менеджменту суб’єктів господарювання 

(вони уповноважені приймати управлінські рішення, що стосуються невеликих 

територій, окремих природних об’єктів, компаній, підприємств, організацій). 

Рівні ДСЕУ, що існують в Україні нині реалізують територіальний 

принцип управління, але не в екологічному, а в адміністративному плані. Тому 

в ієрархії ДСЕУ розрізняють такі рівні екологічного управління: регіональний 

(територія області, міста Київ); місцевий (територія адміністративно-

територіального району, зона надзвичайної екологічної ситуації); об’єктний 

(природний об’єкт, підприємство).  

На рівні окремого підприємства як об’єкта екологічного управління 

перетинаються два рівні управління – територіальний (з боку місцевих органів 

екологічного управління) і галузевий (з боку відомчих органів екологічного 

управління). Під впливом дій цих двох рівнів управління функціонує система 

екологічного менеджменту підприємства. 

Органи загального державного управління – це уповноважені 

законодавчими актами органи державної виконавчої влади, які, окрім функцій 

загальнодержавного управління, виконують функції щодо формування й 

забезпечення реалізації держаної екологічної політики, визначення правових 

основ регулювання екологічних правовідносин, здійснення контролю за 

дотриманням екологічного законодавства. До спеціальних функцій державного 

екологічного управління належать екологічне нормування, стандартизація, 
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ліцензування, експертиза, сертифікація, страхування, оцінювання впливу на 

довкілля, а також екологічний моніторинг, аудит, екологічна паспортизація. 

Завдання до теми 

Наведіть приклади взаємодії виробничої організації з органами 

державної системи екологічного управління. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте рівні державної системи екологічного управління та 

органи, що уповноважені здійснювати встановлені функції на макро- та 

макрорівнях. 

2. Визначте склад загальних і спеціальних функцій державного 

екологічного управління.  

3. Який порядок здійснення державного екологічного моніторингу та 

контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону довкілля? 

Література: [5, 6, 13, 15, 18, 19]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Адміністративно-правові інструменти екологічного 

менеджменту 

Мета: знати показники, що використовують для регламентації та 

контролю діяльності суб’єктів господарювання, а саме видів екологічних норм, 

лімітів; уміти розрахувати концентрацію шкідливих речовин у результаті 

забруднення середовища. 

Короткі теоретичні відомості 

Одним з базових механізмів регулювання навколишнього природного 

середовища є державне екологічне нормування. Екологічні нормативи – це 

закріплені законодавством норми, що регулюють природоохоронні й природо-

ресурсні відносини, спрямовані на задоволення екологічних потреб 

суспільства й забезпечення оптимальної якості довкілля, мають кількісні 

значення і визначають рівень екологічної безпеки. 
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Нормування в галузі охорони довкілля та використання природних 

ресурсів визначає кількісні показники, що мають зменшувати антропогенний 

вплив суспільства до відповідних меж, що дає змогу механізмам саморегуляції 

екосистем здійснювати процес відновлення природних ресурсів і не 

призводить до його деградації.  

В екологічному нормуванні виокремлюють нормування та лімітування. 

При нормуванні визначаються нормативи гранично допустимих викидів і 

скидів забруднювальних речовин у довкілля та інших видів шкідливого впливу 

на нього, нормативи відвідуваності природних територій, що особливо 

охороняються; норми відстрілу промислових тварин, збору дикорослих рослин 

тощо; заборони на розміщення в конкретних місцях забруднювальних видів 

діяльності, на використання токсичних речовин і важких металів; а також 

нормативи плати за забруднення довкілля і розміщення відходів.  

Мета лімітування полягає у затвердженні для підприємств, установ та 

організацій лімітів (обмеженої кількості) використання чи видобування 

природних ресурсів, обмежень викидів і скидів забруднювальних речовин і 

лімітів на утворення і розміщення відходів.  

Існує система показників, за допомогою яких оцінюється антропогенний 

вплив забруднювальних речовин на навколишнє середовище. Основними з них 

є гранично допустима концентрація (ГДК), гранично допустимий викид або 

скид (ГДВ, ГДС), гранично допустиме екологічне навантаження (ГДЕН), 

тимчасово допустима концентрація (ТДК), тимчасово погоджені викиди або 

скиди (ТПВ, ТПС). 

Гранично допустима концентрація – це максимальна кількість шкідливої 

речовини в одиниці об’єму або маси природного ресурсу (повітря, води, 

ґрунту), яка практично не впливає на здоров’я людини. 

Гранично допустимий викид (скид) – це маса (об’єм) забруднювальних 

речовин, розсіювання яких у природних умовах конкретного джерела 

забруднення з урахуванням рівня загального фонового забруднення в 
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сукупності з іншими джерелами забруднення не створює за межами санітарно-

захисної зони перевищення допустимих рівнів забруднення.  

Гранично допустиме екологічне навантаження (несуча ємність  

екосистеми) – сукупність окремих впливів, які або не вливають на якість 

довкілля, або змінюють її в допустимих межах (тобто не руйнують екосистеми 

та не викликають для неї несприятливих наслідків). 

Завдання до теми 

Сільське господарство – одне з основних водоспоживачів серед галузей 

народного господарства за загальним і особливо зворотним вилученням. Разом 

зі зворотними водами зрошувальних систем (дренажним і поверхневим 

стоками, скидними водами) у водні об’єкти надходить значна кількість 

мінеральних солей, залишків добрив і пестицидів. Особливу загрозу для водних 

об’єктів являють біогенні елементи, насамперед, сполуки азоту і фосфору, 

збільшення концентрації яких у воді прискорює евтрофування озер і 

водосховищ як наслідок призводить до необхідності ліквідації цілої низки 

негативних явищ. 

У зв’язку з хімізацією сільськогосподарського виробництва, що 

продовжується, у водойми і водотоки виноситься до 80−90 % річного 

навантаження фосфору. Особливу загрозу становлять нітрати, які мають високу 

міграційну активність. Їх концентрації, що перевищують ГДК, викликають таке 

загрозливе захворювання людини, як токсичний ціаноз. За різних причин тільки 

з поверхневих і дренажних стоків у водойми і водотоки виноситься до 22 % 

сполук азоту, що вносяться на поля, і навіть за дотримання всіх правил і 

нормативів внесення азотних добрив з полів надходить до 10 % азоту від 

загальної кількості добрив, що вносяться.  

Середня концентрація у водоприймачеві нітратів після скидів у нього 

поверхневих і дренажних стоків визначається за формулою, мг/л : 
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де  Qp – витрати води у водоприймачеві за розрахунковий період, л/с;     

Ср – фонова концентрація нітратів у воді водоприймача у створі перед ділянкою 

зрошення (осушення), мг/л; Сgp, Спов – концентрація нітратів відповідно в 

дренажному і поверхневому стоках із сільськогосподарських угідь, мг/л;           

F – площа, що зрошується (дренується), га; Qgр, Qпов – величина модуля 

відповідно дренажного і поверхневого стоку, л/с га. 

Вихідні дані для розрахунків.  

Колективне сільськогосподарське підприємство «Жовтень» має масив 

зрошення площею 600 га. Дренажний модуль масиву зрошення – 3 м3/доб. га 

(таблиця 1), модуль поверхневого стоку – 12 м3/доб. га. Концентрація нітратів у 

дренажному стоці на першій ділянці площею 200 га – 25 мг/л, на другій ділянці 

площею 400 га – 20 мг/л;  у поверхневому стоці відповідно до ділянок −             

5 і 3 мг/л. Фонова концентрація нітратів у річці (на ділянці до меліоративного 

покращення земель) – 3 мг/л, витрати води у річці  за  розрахунковий  період – 

2 м3/с. Визначити середню концентрацію нітратів у річці на ділянці виносу з 

масиву зрошення. 

Значення дренажного модуля залежать від типу порід зони аерації, 

кліматичних умов зрошення, геологічних і гідрогеологічних умов (таблиця 1). 

  Таблиця 1 − Значення дренажного модуля 

Геологічні 
умови 

Весна Літо Осінь Зима 

Суглинки 6−8 1−3 3−5 3 

Піски 20−30 2−7 7−10 7 

 

Розрахувати ступінь забруднення водних об’єктів біогенними 

елементами, що виносяться з сільськогосподарських угідь, і зробити висновки 

щодо відповідності рівня концентрації нітратів після зрошення чинним нормам 

гранично допустимих концентрацій. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте встановлену систему показників оцінювання 

антропогенного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище. 
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2. Які існують види екологічних норм, дайте їх визначення. 

3. Визначте поняття та цілі застосування  екологічних  лімітів. 

4. Дайте визначення поняття санітарно-захисної зони. Які розрізняють 

класи небезпеки виробництв із зазначенням встановлених меж санітарно-

захисної зони? 

5. Які норми встановлені для контролю за якістю продуктів харчування 

та продуктів споживання? 

Література: [1, 3, 11, 15, 21, 23]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Екологічна експертиза 

Мета: знати цілі, вимоги та порядок проведення екологічної експертизи; 

уміти на прикладі навести послідовність проведення екологічної експертизи з 

формуванням відповідних висновків. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологічна експертиза передбачає дослідження впливу певного об’єкта 

на стан навколишнього природного середовища та відповідності цього об’єкта 

нормативам екологічної безпеки.  

Об’єктами екологічної експертизи можуть бути: 

1) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів; 

2) передпроектні, проектні матеріали на будівництво нових і розвиток 

діючих промислових підприємств та інших господарських об’єктів; 

3) програми та схеми розвитку і розміщення продуктивних сил, галузей 

народного господарства і промисловості, проекти генеральних планів 

населених пунктів, схеми районного планування; 

4) документація із впровадження нової техніки, технологій, матеріалів, 

речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних 

нормативів, негативного впливу на стан природного середовища; 

5) екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах, 

регіонах; 



 20

6) діючі об’єкти та комплекси, що чинять значний негативний вплив на 

стан навколишнього природного середовища.  

За видами екологічна експертиза поділяється на: 

 1. Державну екологічну експертизу, яка призначається уповноваженим 

органом держави в галузі охорони навколишнього природного середовища, її 

висновки мають силу надвідомчого документа, що є обов’язковим до 

виконання, і враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз при 

прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об’єктів екологічної експертизи. 

Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-

експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або 

спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органів 

на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади. 

 2. Відомча екологічна експертиза проводиться за наказом відповідного 

відомства, її результати зберігають чинність усередині відповідної відомчої 

структури, якщо вони не суперечать висновкам державної екологічної 

експертизи. 

Державна та відомча екологічні експертизи мають обов’язковий характер, 

на відміну від громадської та наукової експертиз, що проводяться на 

добровільних засадах. 

 3. Громадська екологічна експертиза організується з ініціативи 

громадських об’єднань і проводиться недержавними структурами. 

 4. Наукова екологічна експертиза проводиться з ініціативи наукових 

установ або вищих навчальних закладів. Її висновки мають інформаційний 

характер. 

Порядок проведення екологічної експертизи передбачає проходження 

трьох стадій: підготовчої, основної та заключної. 

На підготовчій стадії формуються еколого-експертні групи (комісії), а 

також проводиться перевірка наявності та повноти необхідних документів 

щодо об’єктів екологічної експертизи. 
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Основна стадія передбачає аналітичне опрацювання наявних матеріалів 

екологічної експертизи, проведення натурних обстежень, якщо це є 

необхідним, а також порівняльний аналіз і визначення часткових оцінок 

ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних 

обґрунтувань діяльності об’єктів екологічної експертизи. 

Заключна стадія полягає в узагальненні даних окремих експертних 

досліджень, одержаної інформації та передбачуваних наслідків діяльності 

об’єктів експертизи і завершується підготовкою висновку та поданням його 

зацікавленим органам і особам. 

Завдання до теми 

Підготувати вимоги та описати критерії для проведення екологічної 

експертизи із впровадження нової технології для виготовлення продукції 

промислового підприємства в Україні (на власний вибір). 

Контрольні питання 

 1 Визначте  поняття, задачі, об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи.  

 2. Назвіть існуючі форми екологічної експертизи, порядок їх проведення і  

фінансування. 

 3. Охарактеризуйте можливі варіанти рішень під час формування 

висновків екологічної експертизи.  

4. Які заходи передбачені у разі наявності невідповідностей за 

результатами перевірки? 

Література: [4, 7, 10, 15, 23]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Інструменти державного екологічного управління  

Мета: знати основи проведення екологічної сертифікації, порядок видачі 

екологічної ліцензії, здійснення екологічної паспортизації; уміти на прикладі 

навести послідовність проведення сертифікації та ліцензування на окремі види 

діяльності. 
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Короткі теоретичні відомості 

Екологічна сертифікація – встановлення і документальне підтвердження 

незалежним уповноваженим органом відповідності певного екологічного 

об’єкта визначеним параметрам щодо його якості. 

Об’єктами екологічної сертифікації є організація і функціонування 

систем екологічної сертифікації, оцінювання якості продукції, поводження з 

відходами виробництва і споживання, системи екологічного менеджменту, 

території, лісові масиви, екологічно чиста продукція. 

Суб’єктами екологічної сертифікації є органи і організації, яким держава 

надає право здійснювати повноваження щодо перевірки відповідності 

сертифікованої продукції передбаченим вимогам. 

Мета екологічної сертифікації полягає у створенні умов для успішної 

діяльності підприємств на єдиному товарному ринку, сприянні участі у 

міжнародній торгівлі, науково-технічній співпраці, контролювання безпеки 

продукції для довкілля, людини, перевірки систем екологічного менеджменту 

підприємств і систем менеджменту якості. 

Екологічна паспортизація – це інструмент екологічного обліку 

суб’єктивних характеристик різних об’єктів господарювання для підготовки 

управлінських рішень. Основою екологічного обліку суб’єктів господарювання 

є екологічний паспорт підприємства, необхідність застосування якого 

визначена в статті «Державний облік об’єктів, що шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища» Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». 

Нині екологічний паспорт є комплексним державним документом, що 

містить характеристики взаємовідносин будь-якого техногенного або 

природного об’єкта з довкіллям. Екологічний паспорт призначений для 

відображення даних, що характеризують джерела шкідливого впливу 

підприємства на довкілля (джерела викидів, скидів, утворення відходів), 

розсіювання забруднювальних речовин у навколишнє середовище, рівень 
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використовуваних на підприємстві технологій, можливостей скорочення цього 

шкідливого впливу тощо. 

Розроблення й використання екологічного паспорта підприємства 

спрямовані на: 

- створення державної системи обліку та моніторингового контролю за 

станом суб’єктів господарювання; 

- застосування в системі державного екологічного управління для всіх 

суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, єдиного 

інформаційного документа для відображення видів шкідливого впливу 

суб’єктів на природні ресурси та оцінки їх комплексного впливу на довкілля; 

- створення інформаційної бази для оцінювання ефективності 

використання підприємством сировинних, паливно-енергетичних, водних, 

земельних та інших ресурсів; 

- створення інформаційної бази для оцінювання екологічності 

використовуваних на підприємстві технологій. 

Екологічне ліцензування встановлює екологічні вимоги й обмеження у 

вигляді спеціального дозволу на ведення конкретної господарської або іншої 

діяльності природокористувачів на відповідній території (об’єкті).  

Необхідність ліцензування природоохоронної діяльності обумовлена 

обмеженістю природних ресурсів і межами стійкості екосистем і збільшенням 

масштабів природокористування. Система ліцензування щодо навколишнього 

середовища відповідає наступним цілям: 

- примушує до вживання необхідних заходів для підтримки в 

припустимих межах тих видів діяльності, які потенційно є небезпечними для 

навколишнього середовища; 

- обмежує доступ або споживання природних ресурсів; 

- сприяє розвитку тих видів діяльності, що призводять до усунення або 

пом’якшення навантаження на навколишнє середовище. 

Екологічне ліцензування складається з:  
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1. Встановлення нормативів впливу на навколишнє середовище: ГДК, 

ГДС, норми розміщення відходів, граничних норм вилучення природних 

ресурсів. 

2. Визначення з урахуванням коефіцієнтів ставок платежів за 

використання природного ресурсу або впливу на довкілля. 

3. Внесення встановлених нормативів, лімітів і ставок платежів у 

ліцензію і відповідний договір на природокористування. 

Завдання до теми 

Підготуйте приклад документа розробленого екологічного паспорта для 

конкретної організації або підприємства (на власний вибір) з дотриманням 

вимог до змісту усіх його структурних складових. 

Контрольні питання 

 1. Визначте поняття, цілі, об’єкти та суб’єкти екологічної сертифікації. 

 2. Який порядок проведення обов’язкової сертифікації в Україні? 

 3. Назвіть показники, які підлягають перевірці при здійсненні 

обов’язкової сертифікації продукції. 

4. Визначте необхідність застосування, а також зміст і структуру 

екологічного паспорта організації. 

5. Назвіть види діяльності, які потребують екологічної ліцензії. Який 

існує порядок отримання екологічної ліцензії? 

Література: [4, 7, 8, 13, 19, 21]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Екологічний аудит та оподаткування  

Мета: знати основи проведення екологічного аудиту та порядок 

екологічного оподаткування; уміти розрахувати суму екологічного податку на 

окремі види забруднення навколишнього середовища. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологічні податки встановлюються на всі види продукції та послуг, у 

процесі виробництва й експлуатації яких відбувається забруднення 
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навколишнього природного середовища або шкідлива дія на людину. Якщо при 

цьому не дотримуються вимог граничнодопустимих нормативів, то 

застосовуються нормативи екологічного податку, які стимулюють перехід на 

маловідходні (безвідходні) технології чи ефективні очисні споруди. Строки 

зниження забруднення до нормативів і максимально можливі антропогенні 

навантаження встановлюють на підставі державної стратегії охорони довкілля. 

До податків на еколого-небезпечну продукцію (так званий податок на 

продукт) належить податок на нафтопродукти, природний газ, вугілля, 

лакофарбову продукцію, пестициди, синтетичні пральні речовини, 

акумулятори, автошини, озоноруйнівні речовини та ін. Податок на продукт – це 

податок, яким має обкладатися продукція, що в один з періодів свого життєвого 

циклу забруднює навколишнє середовище.  

До об’єктів екологічного оподаткування належать екологодеструктивні 

фактори, які чинять вплив прямого і непрямого характеру, а також товари і 

послуги, що є чи можуть стати причиною природоруйнівних дій. Об’єктами 

екологічного оподаткування є енергоносії, транспортне обладнання і послуги, 

обсяги викидів у повітря та водне середовище, озоноруйнівні речовини, деякі 

розсіяні джерела забруднення води, відходів і шуму. 

Економічна сутність збору за забруднення полягає в тому, що: 

- забруднювач зобов’язаний сплачувати (компенсувати) економічні збитки 

від негативного екологічного впливу на здоров’я людей, об’єкти житлово-

комунального господарства (житловий фонд, міський транспорт, зелені 

насадження тощо), сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні, 

рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості та інше; 

- платежі за забруднення є основою створення місцевих, обласних і 

Державного фондів охорони навколишнього природного середовища, які є 

одним із джерел фінансування природоохоронних заходів і робіт. 

Екологічний аудит – різновид аудиторської діяльності, що здійснюється в 

інтересах суб’єктів господарювання і держави та пов’язаний з перевіркою 

діяльності суб’єктів господарства з метою встановлення відповідності їх роботи 
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вимогам екобезпеки, забезпечення раціонального використання і поновлення 

природних ресурсів, одержання достовірної інформації про виробничу 

діяльність об’єкта аудита і формування на її підставі аудиторських висновків. 

Завдання до теми 

На території України встановлені єдині правила (методика) визначення 

розмірів відшкодування і стягнення збитків, заподіяних державі в результаті 

наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами (ст. 41 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). 

Збитки, заподіяні державі в результаті наднормативних викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відшкодовуються 

підприємствами незалежно від форм власності та видів господарської 

діяльності (ст. 41 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»). 

Стягнення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря не звільняє підприємства від відшкодування збитків за наднормативні 

викиди (ст. 35 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»). 

У разі сплати підприємством за понадлімітні викиди штрафних (кратних) 

платежів відшкодовується тільки сума збитків, що перевищує сплачену суму 

цих платежів. 

Розмір компенсації збитків за наднормативний викид однієї тонни 

забруднюючої речовини в атмосферне повітря визначається на основі частки 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в даний період, з 

урахуванням регулюючих коефіцієнтів і показника відносної небезпечності 

кожної забруднюючої речовини. 

Контроль за відшкодуванням збитків, які заподіяні державі 

підприємствами в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, здійснюють органи Державної екологічної інспекції 

Мінекобезпеки України. 
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Порядок визначення наднормативних викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

Наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря вважаються: 

1) викиди забруднюючих речовин, що перевищують рівень гранично 

допустимих або тимчасово погоджених викидів, встановлених дозволами на 

викид, які видані у встановленому порядку; 

2) викиди забруднюючих речовин джерелами, що не мають дозволів на 

викид, у тому числі й за окремими інгредієнтами; 

3) викиди забруднюючих речовин, що здійснюються з перевищенням 

граничних нормативів їх утворення і вмісту в газах, що відходять, для окремих 

типів технологічного та іншого обладнання; 

4) наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

визначені в пункті 1, можуть відбуватися за рахунок: 

− неефективної роботи газоочисних установок; 

− роботи технологічного обладнання при несправних газоочисних 

установках або їх невикористанні;               

− порушення технологічних режимів; 

− невиконання у встановлені терміни заходів для досягнення нормативів 

ГДВ (гранично допустимого викиду); 

− аварійних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

− використання непроектних сировини і палива в технологічних 

процесах; 

− інших видів порушень; 

5) при роботі кількох джерел виділення забруднюючих речовин 

(технологічних агрегатів) на одне джерело викиду забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, для якого встановлений норматив дозволеного викиду, 

необхідно вести контроль величин забруднюючих речовин, що утворюються і 

відходять від кожного технологічного агрегата, і порівнювати їх з 

встановленими гранично допустимими нормативами; 
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6) факт наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря встановлюється спеціалістами Державної екологічної інспекції 

Мінекобезпеки України  під час перевірки підприємств шляхом: 

− інструментальних методів контролю; 

− розрахунковими методами; 

7) для визначення наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря використовуються результати безпосередніх вимірів 

(інструментальні, інструментально-лабораторні, індикаторні − далі 

інструментальний метод) викидів в атмосферне повітря за джерелами викидів, 

які виконані відповідно до діючих вимог відбору й аналізу проб та оформлені у 

встановленому порядку: 

− аналітичними службами інспекційних підрозділів Мінекобезпеки 

України; 

− спеціалізованими службами інших міністерств і відомств за дорученням 

інспекційних підрозділів Мінекобезпеки України; 

− відомчими аналітичними службами підприємств, установ та 

організацій, дані яких зафіксовані у журналах первинної облікової 

документації, у робочих журналах аналітичних служб; 

8) відбір і аналіз проб забруднюючих речовин у викидах від стаціонарних 

джерел забруднення проводиться відповідно до діючих методик; 

9) за результатами обстеження й інструментальних вимірів потужності 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел забруднення 

атмосферного повітря складається акт. 

Послідовність розрахунку наднормативних викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

Розрахунки наднормативних викидів (Мі) у тоннах здійснюються шляхом 

визначення різниці між фактичними і дозволеними потужностями викидів, з 

урахуванням часу роботи джерела в режимі наднормативного викиду. 

Розрахунок виконується за формулою 2: 

Мі = 0,0036 ∙ (Vі ∙ Сі – Мqі) ∙ Т,                                 (2)                                                                                                                             
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де Vі  − об’ємна витрата газопилового потоку на виході з джерела, м3/с;       

Сі  − середня концентрація і-ої забруднюючої речовини (із серії відібраних 

проб), г/м3, розрахована як середня арифметична; Мqі − потужність дозволеного 

викиду і-ї забруднюючої речовини з даного джерела, г/с, встановлена дозволом 

на викид; Т − час роботи джерела в режимі наднормативного викиду, годин. 

Термін роботи джерела в режимі наднормативного викиду визначається з 

моменту виявлення порушення до моменту його усунення, підтвердженого 

даними контрольної перевірки, з урахуванням фактично відпрацьованого часу. 

Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря ведеться на підставі розміру 

мінімальної заробітної плати з урахуванням обсягів наднормативних викидів і 

регулюючих коефіцієнтів. Розмір компенсації збитків в одиницях національної 

валюти визначається за формулою 3: 

Z = Мi ∙1,1П ∙Аi ∙ Кт ∙Кzi,                                             (3)                              

де Z − розмір компенсації збитків, грн; Мі − маса і-ї забруднюючої 

речовини, що викинута в атмосферне повітря понаднормативно, тонн;           

1,1П − базова ставка компенсації збитків у частках мінімальної заробітної 

плати (П) за одну тонну умовної забруднюючої речовини на момент перевірки, 

грн/тонну; Аi − безрозмірний показник відносної небезпечності і-ої 

забруднюючої речовини; Кт − коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-

екологічні особливості; Кzi − коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення 

атмосферного повітря населеного пункту і-ою забруднюючою речовиною. 

Безрозмірний показник відносної небезпечності і-ої забруднюючої 

речовини (Аi) визначається зі співвідношення за формулою 4: 

Аi = 1/ГДКі,                                                        (4)                                                                                                                             

де ГДКі − середньодобова гранично допустима концентрація або 

орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) і-ої забруднюючої речовини, мг/м3. 

Для речовин з ГДК більше одиниці в чисельнику вводиться поправочний 

коефіцієнт 10. Для речовин, з яких відсутня величина середньодобової 

гранично допустимої концентрації, при визначенні показника відносної 
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небезпечності береться величина максимальної разової ГДК забруднюючої 

речовини в атмосферному повітрі. 

Для речовин, з яких відсутні величини ГДК і ОБРВ, показник відносної 

небезпечності Аі  беруть рівним 500. 

Коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості 

(Кт), залежить від чисельності мешканців населеного пункту, його 

народногосподарського значення і розраховується за формулою 5: 

Кт = Кнас ∙ Кф ,                                                      (5) 

де Кнас − коефіцієнт, що залежить від чисельності мешканців населеного 

пункту і визначається за табл. 2; Кф − коефіцієнт, що враховує 

народногосподарське значення населеного пункту і визначається за табл. 3. 

Таблиця 2 − Значення коефіцієнта Кнас 

Чисельність населення, тис. чол. Кнас 

До 100 1 ,00 

100,1–250 1,20 

250,1–500 1,35 

500,1–1000 1,55 

більше 1000 1,80 

 

Таблиця 3 − Значення коефіцієнта Кф 

Тип населеного пункту Кф 

1. Організаційно-господарські та культурно-побутові центри 

місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій 

(районні центри, міста, селища районного підпорядкування та села) 

 

  1,00 

2. Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і 

транспортних функцій (обласні центри, міста обласного 

підпорядкування, великі промислові та транспортні вузли)  

 

  1,25 

3. Центри з перевагою рекреаційних функцій*   1,65 

* Якщо населений пункт одночасно має промислове та рекреаційне 

значення, застосовується коефіцієнт Кф = 1,65. 
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Коефіцієнт, що залежить від рівня забруднення атмосферного повітря 

населеного пункту і-ою забруднюючою речовиною (Кzi), визначається за 

формулою 6: 

Кzi  = q / ГДКсі ,                                                (6)  

де q − середньорічна концентрація і-ої забруднюючої речовини за даними 

прямих інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік, 

мг/м3; ГДКсi − середньодобова гранично допустима концентрація і-ої 

забруднюючої речовини, мг/м3. 

У випадку, коли в даному населеному пункті інструментальні виміри 

концентрації даної забруднюючої речовини не виконуються, а також, коли рівні 

забруднення атмосферного повітря населеного пункту і-ою забруднюючою 

речовиною не перевищують ГДК, значення коефіцієнта Кzi беруть рівним 1. 

Вихідні дані для розрахунку 

На хімічному підприємстві Києва під час контрольної перевірки 28 січня 

2015 р. зафіксовано середню концентрацію викиду сірковуглецю 96,004 мг/м3 

при об’ємній витраті 191,7 м3/с, що становить 18,404 г/с. Тимчасово 

погоджений викид сірковуглецю за джерелом № 18 на 2014−2015 рр., 

встановлений дозволом, становить Мqc = 13,304 г/с. 

За даними журналу первинної облікової документації підприємства        

22 листопада 2014 р. також зафіксовано перевищення встановленого 

нормативного викиду за даним джерелом і речовиною. 

За фактом виявленого порушення було видано припис про його усунення 

в термін до 7 лютого 2015 р. У зазначений термін порушення було усунене. За 

цей період джерело № 18 працювало цілодобово. 

Середньодобова ГДК сірковуглецю становить 0,005 мг/м3. 

Середньорічна концентрація сірковуглецю по Києву за даними 

стаціонарних постів спостережень за 2014 р. – 0,006 мг/м3. 

Контрольні питання 

 1. Визначте поняття, цілі, об’єкти та суб’єкти екологічного аудиту. 
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 2. Охарактеризуйте особливості та порядок проведення екологічного 

аудиту організацій, які працюють в сфері виробництва. 

 3. Назвіть об’єкти екологічного оподаткування. 

 4. Наведіть порядок і приклади розрахунку сум податків за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин, за скиди речовин у водні об’єкти, 

за розміщення відходів. 

 5. Охарактеризуйте фактори, які формують величину еколого-

економічного збитку. 

 6. Наведіть основні етапи оцінювання економічного збитку від 

забруднення довкілля. 

Література: [9, 12, 16, 20, 23]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Екологічна безпека 

Мета: знати чинники, що формують поняття екологічної безпеки, види 

екологічних ризиків і методи їх зменшення; уміти розрахувати економічну 

ефективність природоохоронних заходів. 

Короткі теоретичні відомості 

Екологічна безпека – це такий стан довкілля, за якого стає неможливим 

погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я 

людей. Її складовими є: екологічно чиста продукція (матеріали чи продукти, що 

не мають шкідливих домішок у концентраціях, небезпечних для довкілля, 

тварин, рослин і людини); екологічно чисті ґрунти (не повинні мати у своєму 

складі домішок у кількостях, що загрожують біоценозу ґрунту та здоров’ю 

людини); екологічно чисте виробництво (забезпечення такого рівня організації 

виробництва, за якого встановлюється відповідність екологічним вимогам, 

нормам і нормативам). 

У складі інженерних комунікацій кожного промислового підприємства є 

комплекс водовідвідних споруд, за допомогою яких здійснюється відведення з 
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території підприємства відпрацьованих вод, а також споруди для освітлення 

стічних вод і вилучення з них цінних речовин і домішок. 

До природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів належать усі види 

господарчої діяльності, спрямовані на зниження і ліквідацію негативного 

антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, збереження, 

покращення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 

(будівництво та експлуатація очисних і знешкоджених будов і споруд, розвиток 

маловідходних і безвідходних технологічних процесів і виробництв, 

рекультивація земель, заходи боротьби з ерозією грунту, з охорони й 

відтворення флори і фауни, охорони надр і раціонального використання 

мінеральних ресурсів тощо). 

Ефект ресурсозберігаючих заходів знаходить відображення не тільки в 

скороченні залучених у виробничий оборот природних ресурсів (за рахунок їх 

більш повного і комплексного використання). Підвищення родючості грунту 

при хімічних і водних меліораціях супроводжується забрудненням водних 

об’єктів добривами й отрутохімікатами, що вимиваються з полів унаслідок змін 

водного балансу і гідрологічного режиму цих об’єктів. У свою чергу, заходи з 

очищення води і поліпшення якісних характеристик водних ресурсів (у 

результаті гідробудівництва) тягнуть за собою вилучення з обороту природно-

цінних земель під очисні споруди чи водосховища, підтоплення території та ін. 

Обгрунтування вищенаведених заходів базується на зіставленні їх 

еколого-економічних результатів (Р) з витратами, необхідними для їх 

здійснення (В). У загальному випадку чистий економічний ефект (Е) являє 

собою зріст середньорічного народногосподарського результату над 

наведеними витратами в річному обчисленні: 

                                                Е = Р – В.                                                    (7) 

Значення (Р) виражається величиною попередженої шкоди від 

забруднення природного середовища (чи зниженням втрат, погіршенням 

якості) природних ресурсів (Упр). В окремих випадках враховується додатковий 
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ефект за рахунок утилізації відходів виробництва і вторинного використання їх 

у народному господарстві ( Д): 

                                       Р = Упр + Д.                                 (8) 

Витрати на реалізацію розглянутих заходів визначаються з виразу: 

                                            В = С + Ен ∙ К,                                                (9)  

де С − експлуатаційні витрати; Ен − нормативний коефіцієнт ефективності 

капіталовкладень; К − капітальні витрати. 

Завдання до теми 

      1. Розрахувати ефект від заходів зі зниження забруднення водних об’єктів.  

      2. Обгрунтувати доцільність будівництва та експлуатації озонаторної 

установки  для доочищення стічних вод фабрики трикотажного полотна. 

Вихідні дані до теми: 1) вартість будівництва установки з допоміжними 

спорудами (К) − 450,7 тис. грн; 2) експлуатаційні витрати (С) − 109,6 тис. грн; 

річний об’єм очисних стічних вод (Vq ) − 10 млн. м3. Концентрації 

забруднюючих речовин у стічній воді наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4 − Дані про забруднюючі речовини у стічній воді 

 
Забруднення 

Концентрація 
речовин до   

озонаторної, 
С1

і мг/дм3 

Концентрація 
речовин після 
озонаторної, 

       Сі мг/дм3 

Гранично 
допустимі 

концентрації,  
мг/дм3 

СПАР, у тому числі: 

Синтанол ДС-10 

Диспергатол НФ 

Миючий засіб 

Стеарокс 

БАРВНИКИ, у тому числі: 

Прямі 

Кубові 

Дисперсні 

Активні 

 

1,39 

1,26 

0,45 

0,84 

 

0,8 

1,6 

1,3 

1,3 

 

0,27 

0,25 

0,05 

0,17 

 

0,08 

0,16 

0,13 

0,13 

 

0,1 

0,25 

0,05 

0,08 

 

0,08 

0,1 

0,1 

0,1 

Попереджена шкода від забруднення водного джерела знаходиться за 

формулою: 

                           Узаб. =   ∙ к  ∙  М
с
q  = Упит. ∙  М

с
q ,                                                     (10) 
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  де  − величина,  числове  значення  якої  рекомендується  брати  рівним  

200 грн/ум. т; к − безрозмірний коефіцієнт, який має різне значення для 

окремих водогосподарських дільниць. Добуток  ∙ к дає регіональний питомий 

показник шкоди Упит. («ціна забруднень» водних ресурсів у тому чи іншому 

районі) на одиницю приведеної маси (умовна тонна) чи приведеного об’єму 

(млн. м3) забруднень. Значення Упит наведено у додатку А;  Мс
q  − приведена 

маса (приведений об’єм) забруднюючих речовин, на яку зменшується рівень 

забруднення в результаті здійснення водоохоронного заходу, ум.т/рік. Це 

умовна величина, що дозволяє в зіставленому вигляді (використовуючи ГДК) 

виразити шкідливість забруднюючих інгредієнтів у стічних водах:         

                       












n

i i
ГДК

м
гc

i
m

q
V

n

i i
ГДК

i
C

i
Cc

q
M

1

3
1

1

)(                   (11) 

 де Сі  і Сі  − концентрація і-ої забруднюючої речовини в стічній воді до чи 

після водоохоронного заходу, г/м3; ГДКі  − гранично допустима концентрація    

і-ої забруднюючої речовини у водоймі, г/м3;  Vq − об’єм очисних стічних вод     

і-го виду, млн. м3/рік; n − кількість забруднюючих інгредієнтів (і = 1, 2, 3,…, n); 

mi − маса забруднюючої речовини, що вилучається в результаті здійснення 

водоохоронних заходів, т/рік: 

                                      mi
c = (C1

і– Ci) Vq .                                                  (12) 

Контрольні питання 

 1. Яким чином проводиться оцінювання ступеня напруженості 

екологічної обстановки території? 

 2. Назвіть види екологічних ризиків і стратегії управління ними.  

 3. Охарактеризуйте показники ефективності природоохоронних заходів. 

 4. Наведіть приклади випадків застосування екологічного страхування 

для туристичних організацій. 

Література: [2, 10, 19, 22, 24]. 

 

(11) 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході 

практичних занять за семестр з навчальної дисципліни «Екологічний 

менеджмент» дорівнює 80.  

Практичні завдання складаються з наступних складових і оцінюються за 

такими критеріями: 

– опитування теоретичного матеріалу або виконання поточних 

контрольних робіт – максимально 2 бали за заняття; 

– виконання та захист практичного завдання – максимально 3 бали за 

заняття; 

– самостійна робота – максимально 20 балів за семестр; 

– відвідування практичних занять і ведення конспекту  максимально       

5 балів за семестр; 

– тестування  максимально 10 балів за семестр. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Екологічний менеджмент» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати, дорівнює 100 балам. 

Остаточна рейтингова оцінка з дисципліни розраховується як сума з балів 

поточного контролю з модулів і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова 

оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою:  

Оцінка за національною 
шкалою Сума балів Оцінка ECTS 

Іспит Залік 
Відмінно 

Зараховано 

90–100 А             відмінно 

Добре 
82–89 В             дуже добре 
74–81 С             добре 

Задовільно 
64–73 D             задовільно 
60–63 Е              достатньо 

Незадовільно Не зараховано 
35–59 

FX           незадовільно 
(дозволяється перескладання) 

1–34 
F            неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Визначити сутність і завдання екологічного менеджменту. 

2. Охарактеризувати організаційну структуру державної системи 

екологічного управління. 

3.  Описати механізм видачі екологічної ліцензії. 

4. Визначити сутність та основні складові екологічної політики на різних 

організаційних рівнях. 

5. Охарактеризувати мету та вимоги стандартизації EMAS. 

6. Визначити мету та основні завдання застосування екологічної 

паспортизації підприємств. 

7. Описати показники, що перевіряються при проведенні екологічної 

сертифікації продукції. 

8. Охарактеризувати міжнародні стандарти екологічного менеджменту. 

9. Надати визначення екологічної безпеки. 

10.  Визначити основні задачі екологічної стандартизації. 

11.  Визначити зміст виконання загальних і спеціальних функцій 

державної системи екологічного управління. 

12.  Охарактеризувати існуючі види зон екологічної небезпеки. 

13.  Описати порядок проведення екологічної експертизи. 

14.  Охарактеризувати методи управління екологічними ризиками. 

15.  Визначити задачі екологічного ліцензування. 

16.  Охарактеризувати види екологічних ризиків. 

17.  Визначити порядок обчислення екологічного податку. 

18.  Описати зміст екологічного паспорта підприємства. 

19.  Охарактеризувати систему корпоративного екологічного 

менеджменту. 

20.  Описати екологічні стандарти, що регламентують вплив на біосферу. 

21.  Визначити порядок здійснення розрахунків розміру компенсації за 

наднормативні викиди. 
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22.  Охарактеризувати діяльність міжнародних організацій у сфері 

охорони навколишнього середовища. 

23.  Визначити механізм оцінювання ступеня екологічного ризику. 

24.  Визначити задачі проведення екологічного менеджменту на рівні 

підприємства. 

25.  Визначити основні засади формування екологічної свідомості 

майбутніх спеціалістів у сфері виробничої діяльності. 

26.  Охарактеризувати основні закони, що регулюють питання охорони 

об’єктів природокористування.  

27.  Охарактеризувати основні види інструментів екологічного 

менеджменту. 

28.  Визначити основи системного екологічного управління. 

29.  Описати існуючі форми екологічної експертизи. 

30.  Охарактеризувати стандартизацію як нормативну основу екологічного 

менеджменту. 

31.  Обгрунтувати необхідність існування державних санітарних норм і 

правил, технічних умов, лімітів, квот, ліцензій, сертифікатів.  

32.  Охарактеризувати види відповідальності, що передбачені за 

екологічні правопорушення. 

33.  Надати визначення та характеристику існуючих видів екологічних 

норм. 

34.  Визначити необхідність застосування, а також зміст і структуру 

екологічного паспорту організації. 

35.  Охарактеризувати показники, які підлягають перевірці при здійсненні 

обов’язкової екологічної сертифікації. 

36.  Охарактеризувати основні концептуальні положення Закону України 

«Про охорону навколишнього середовища».  

37.  Визначити сутність, мету, об’єкти та суб’єкти екологічної 

сертифікації. 

38.  Охарактеризувати вимоги системи стандартизації ISO 14000. 
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Додаток А 

Значення питомого показника шкоди 

Номер 
учасника 

Басейни рік 
і островів 

Адміністративний склад  
 учасників 

Значення 
Упит, грн /т 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 
 

Дніпро 
Київ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпро 
Каховський 

вузол 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дніпро 
 
 
 
 
 

Північний 
Донець, 
гирло 

Рівненська обл., 
Волинська обл., 
Хмельницька обл. північна 
частина. 
Житомирська обл., 
Чернігівська обл., без південної  
частини. 
Київська обл., північна частина. 
Тернопільська обл., північна 
частина. 
 
Київська обл., південно-східна 
частина. 
Черкаська обл., північна і східна  
частини. 
Полтавська обл. 
Сумська обл., південна частина. 
Харківська обл., західна частина. 
Дніпропетровська обл., без 
західної частини. 
Запорізька обл., північна частина. 
Херсонська обл., північна частина. 
Донецька обл., західна частина. 
 
Херсонська обл., західна частина 
Дніпропетровська обл., західна 
частина. 
Кіровоградська обл., східна 
частина 
 
Харківська обл., західна і 
центральна частина 
Луганська обл. 
Донецька обл., північна частина 

210,0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

276,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

118,8 
 
 

 
 

 
454,8 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Екологічний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей 073  «Менеджмент», 074 – «Публічне управління та 
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