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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

Показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 

10 – Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів – 4 Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

__101 «Екологія»____ 

(шифр і назва 

спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 

___«Екологічна 

безпека»_ 

(назва освітньої 

програми) 

Рік підготовки: 

2 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

4 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 60 

самостійної роботи 

аспіранта – 60 

Рівень підготовки: 

третій освітньо-

науковий рівень  

 

«доктор філософії» 

Лекції 

30 год. 

Практичні  Семінарські 

12 год. 18 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальна робота 

0 год. 0 год. 

Вид контролю: іспит 

 

 

 

 



 

 

2. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» є формування у здобувачів вищої освіти 

за третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи сучасного екологічного 

мислення та компетентностей, спрямованих на вирішення проблемних питань 

щодо забезпечення екологічної безпеки.  

Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» є вміння застосовувати тенденції розвитку 

нормативно-правової бази в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, форм і методів 

управління екологічною безпекою в рамках міжнародної співпраці.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: 

- основні принципи забезпечення екологічної безпеки; 

- основні напрями екологічної політики України; 

- основні положення Концепції екологічної безпеки України; 

- правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним 

ситуаціям та їх ліквідації; 

- основні умови, фактори та чинники формування екологічної безпеки 

техногенного походження; 

- ієрархічну структуру екологічної небезпеки; 

- умови і управлінські механізми забезпечення прогресивного еколого-

соціально-економічно збалансованого розвитку країни; 

- найбільш впливові міжнародні організації, які займаються питаннями 

охорони навколишнього середовища; 

- міжнародні екологічні стандарти; 

- сучасні тенденції в екологічній політиці, що проводиться в розвинутих 

країнах світу; 

- принципи застосування економічних стимулів в реалізації державної 

екологічної політики на виробництві. 

вміти: 

- оцінювати антропогенне навантаження на довкілля та його наслідки 

для України; 

- аналізувати позитивні приклади міжнародного співробітництва 

України у галузі охорони навколишнього середовища; 
- обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-економічних 
систем;  
- використовувати знання про причини виникнення екологічної 
небезпеки для обґрунтування управлінських рішень; 
- формувати плани дій для забезпечення екологічної безпеки в умовах 

збалансованого розвитку регіонів; 
- впроваджувати системи екологічного менеджменту і аудиту на 
підприємствах України; 
- здійснювати екологічний маркетинг як складову екологічного 



 

 

менеджменту; 

- надавати послуги з екоменеджменту, екоконсалтингу, екоаудиту, 
екосертифікації, екострахування, а також комплексні послуги з екологічної 
модернізації виробництва; 
- презентувати власні результати науково-дослідної діяльності; 
- здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями. 

комунікації:  

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися іноземною мовою; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

• здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

• здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

• здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 



 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за 

третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи: 
формування у аспірантів сучасного екологічного мислення та 

компетентностей, спрямованих на вирішення проблем забезпечення 
екологічної безпеки. 

ЗК 01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання:  

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 

переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати 

власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і 

письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на 

міжнародному рівні.  

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій 

та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності.  

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати 

наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

  

МОДУЛЬ 1. Міжнародне співробітництво у галузі охороні 

навколишнього природного середовища України 

 

Тема 1.1. Участь України у міжнародних природоохоронних заходах та 

реалізації екологічних програм та проектів 

Аналіз міжнародного співробітництва України у галузі охорони 

навколишнього середовища. Позитивні приклади здійснення міжнародної 

екологічної політики. Наближення екологічного законодавства до права ЄС. 

Найбільш впливові міжнародні організації, які займаються питаннями 

охорони навколишнього середовища. 

 

Тема 1.2. Стандартизація і нормування в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

Міжнародні екологічні стандарти. Сучасні тенденції в екологічній 

політиці, що проводиться в розвинутих країнах світу. Співробітництво з 

міжнародними організаціями. Правове регулювання використання 

природних ресурсів. 

 

Тема 1.3 Основні напрями державної політики України забезпечення 

екологічної безпеки. 

Концепція екологічної безпеки України. Правове забезпечення 

запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації. 

Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України. 

 

МОДУЛЬ 2. Організація управління в екологічній діяльності 

 

Тема 2.1. Екологічне законодавство в галузі екологічного менеджменту 

Національна інтеграція екологічної політики і законодавства. 

Міжнародні екологічні організації та їх діяльність. Забруднення 

атмосферного повітря. Сучасні тенденції зміни клімату. Кіотський протокол 

Рамкової Конвенції ООН про зміни клімату. Системи оцінювання сталого 

розвитку. Віденська конвенція про захист озонового шару. 

 

Тема 2.2. Передовий досвід впровадження екологічного менеджменту в 

розвинутих країнах 

Стандарти ЄС в галузі управління промисловим виробництвом і місце 

в них підсистеми управління впливом підприємств на навколишнє 

середовище. Монреальський протокол про озон руйнуючі речовини. 

Екологічна політика України. Стандарти управління якістю ISO 9000, 



 

 

порівняльна характеристика з стандартами серії ISO 14000. Системи 

екологічного менеджменту та аудиту. Вітчизняне та європейське 

законодавство 

 

Тема 2.3. Екологічний менеджмент як система управління 

раціональним природокористуванням 

Обґрунтування необхідності впровадження системи екологічного 

менеджменту і аудиту. Основні напрями екологічної політики України.  

Формування ринку екологічних робіт, товарів та послуг. Сегменти 

екологічного ринку. Необхідність внесення змін в українське екологічне 

законодавство при впровадженні системи екологічного менеджменту. 

 

Тема 2.4 Основні напрями державної політики України в галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки 

Екологічний маркетинг як складова екологічного менеджменту. Місце 

екопослуг у становленні екоринку. Основні умови, фактори та чинники 

формування екологічної безпеки техногенного походження. Послуги з 

екоменеджменту, екоконсалтингу, екосертифікації, екоаудиту, 

екострахування. Комплексні послуги з екологічної  модернізації 

виробництва. 

 

Тема 2.5 Державна політика в галузі охорони довкілля та 

управління природоохоронною діяльністю 

Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони 

природи, природокористування та екологічної безпеки. Застосування 

економічних стимулів в реалізації державної екологічної політики на 

виробництві. Визначення екологічного податку промислового підприємства. 

Законодавчі основи забезпечення екологічної безпеки. 

 

Тема 2.6 Екологічні стандарти та норми 

Стандарти серії ISO 14000 «Системи екологічного менеджменту та 

аудиту». Соціально-економічні аспекти захисту довкілля. Стан довкілля і 

безпека людини. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Роль 

громадських організацій у формуванні ставлення суспільства до природи. 

 

МОДУЛЬ 3. Сталий розвиток та раціональне природокористування 

 

Тема 3.1 Загальні принципи реалізації концепції сталого розвитку 

Стратегія сталого розвитку. Сучасні тенденції в екологічній політиці, 

що проводиться в розвинутих країнах світу. Принципи «сталого розвитку». 

 



 

 

Тема 3.2 Цілі Сталого Розвитку, адаптовані для України (2015–2030 

роки). 

Цілі сталого розвитку: Україна. Формування екологічної небезпеки під 

впливом відходів виробництва та споживання. Антропогенне навантаження 

на довкілля та його наслідки для України. 

 

МОДУЛЬ 4 Державний контроль у галузі охорони довкілля 

 

Тема 4.1 Виникнення надзвичайних ситуацій та їх класифікації 

Природна, соціально-економічна підсистеми та надзвичайні екологічні 

ситуації. Становлення національної системи законодавства у сфері 

екологічної безпеки. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів. 

Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх 

ліквідації. 

 

Тема 4.2 Особливості екологічної політики України та інших держав. 

Екологічна політика та проблеми захисту довкілля. Міжнародні 

пріоритети екологічно безпечного управління. Оцінка ризику для здоров’я 

населення при сучасному рівні забруднення атмосферного повітря. 

Ієрархічна структура екологічної небезпеки. 

 

Тема 4.3 Принципи державного контролю у галузі охорони довкілля 

Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля. 

Оцінка рівня екологічної небезпеки. Транскордонні відносини, міждержавні 

й міжрегіональні комплексні програми й зв'язки. Міжнародні провідні 

екологічні принципи.  

 

Тема 4.4 Національна стратегія поводження з відходами 

Національна стратегія поводження з відходами для України. 

Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища. 

Сучасні альтернативні технології утилізації ТПВ. Міжнародне 

співробітництво у сфері поводження з відходами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

усього у тому числі 

л пз 

 

сем лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Міжнародне співробітництво у галузі охороні 

навколишнього природного середовища України 



 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Участь України у 

міжнародних природоохоронних 

заходах та реалізації екологічних 

програм та проектів. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.2 Стандартизація і 

нормування в галузі охорони 

навколишнього природного 

середовища 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.3. Основні напрями 

державної політики України 

забезпечення екологічної безпеки 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 1 24 6 0 6 0 12 

Модуль 2 

Тема 2.1 Екологічне законодавство 

в галузі екологічного менеджменту 

8 2 2 0 0 4 

Тема 2.2 Передовий досвід 

впровадження екологічного 

менеджменту в розвинутих країнах 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.3 Екологічний менеджмент 

як система управління 

раціональним 

природокористуванням 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.4 Основні напрями 

державної політики України в 

галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної 

безпеки 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.5 Державна політика в 

галузі охорони довкілля та 

управління природоохоронною 

діяльністю 

8 2 2 0 0 4 

Тема 2.6 Екологічні стандарти та 

норми 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 2 48 12 4 8 0 24 

Модуль 3 

Тема 3.1 Загальні принципи 

реалізації концепції сталого 

розвитку 

6 2 0 0 0 4 

Тема 3.2 Цілі Сталого Розвитку, 

адаптовані для України (2015–2030 

роки) 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 3 14 4 0 2 0 8 



 

 

Модуль 4 

Тема 4.1 Виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх класифікації 

8 2 2 0 0 4 

Тема 4.2 Особливості екологічної 

політики України та інших держав 

8 2 2 0 0 4 

Тема 4.3 Принципи державного 

контролю у галузі охорони 

довкілля 

8 2 0 2 0 4 

Тема 4.4 Національна стратегія 

поводження з відходами 

8 2 2 2 0 4 

Разом за модулем 4 34 8 6 4 0 16 

Усього годин за дисципліну 120 30 12 18 0 60 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наближення екологічного законодавства до права ЄС 2 

2 Співробітництво з міжнародними організаціями 2 

3 Екологічна політика України 2 

4 Формування ринку екологічних робіт, товарів та послуг. 

Сегменти екологічного ринку 

2 

5 Основні умови, фактори та чинники формування 

екологічної безпеки техногенного походження 

2 

6 Стан довкілля і безпека людини. Небезпеки в сучасному 

урбанізованому середовищі 

2 

7 Цілі сталого розвитку: Україна ч.2 2 

8 Транскордонні відносини, міждержавні й міжрегіональні 

комплексні програми й зв'язки 

2 

9 Сучасні альтернативні технології утилізації ТПВ  2 

10 Разом 18 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Модульна контрольна робота. Тестування 2 

2 Забруднення атмосферного повітря. Сучасні тенденції 

зміни клімату. Кіотський протокол Рамкової Конвенції  

ООН про зміни клімату.  

2 

3 Модульна контрольна робота. Виконання контрольної 

роботи 

 

4 Визначення екологічного податку промислового 

підприємства 

2 

5 Модульна контрольна робота. Виконання контрольної  



 

 

роботи. 

6 Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів  2 

7 Оцінка ризику для здоров’я населення при сучасному 

рівні забруднення атмосферного повітря 

2 

8 Модульна контрольна робота. Тестування 2 

 Разом 16 
 

7. Теми лабораторних занять не передбачено навчальною програмою 

 

8. Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Позитивні приклади здійснення міжнародної екологічної 

політики 

2 

2 Найбільш впливові міжнародні організації, які займаються 

питаннями охорони навколишнього середовища 

2 

3 Сучасні тенденції в екологічній політиці, що проводиться в 

розвинутих країнах світу 

2 

4 Правове регулювання використання природних ресурсів 2 

5 Правове забезпечення запобігання надзвичайним 

екологічним ситуаціям та їх ліквідації 

2 

6 Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права 

України 

2 

7 Міжнародні екологічні організації та їх діяльність 2 

8 Системи оцінювання сталого розвитку. Віденська 

конвенція про захист озонового шару 

2 

9 Монреальський протокол про озон руйнуючі речовини 2 

10 Стандарти управління якістю ISO 9000, порівняльна 

характеристика з стандартами серії ISO 14000 і Системи 

екологічного менеджменту та аудиту 

2 

11 Основні напрями екологічної політики України 2 

12 Необхідність внесення змін в українське екологічне 

законодавство при впровадженні системи екологічного 

менеджменту 

2 

13 Місце екопослуг у становленні екоринку 2 

14 Послуги з екоменеджменту, екоконсалтингу, екоаудиту, 

екосертифікації, екострахування. Комплексні послуги з 

екологічної модернізації виробництва 

2 

15 Застосування економічних стимулів в реалізації державної 

екологічної політики на виробництві 

2 

16 Законодавчі основи забезпечення екологічної безпеки 2 



 

 

17 Соціально-економічні аспекти захисту довкілля 2 

18 Роль громадських організацій у формуванні ставлення 

суспільства до природи 

2 

19 Сучасні тенденції в екологічній політиці, що проводиться в 

розвинутих країнах світу 

2 

20 Принципи «сталого розвитку» 2 

21 Формування екологічної небезпеки під впливом відходів 

виробництва та споживання 

2 

22 Антропогенне навантаження на довкілля та його наслідки 

для України 

2 

23 Становлення національної системи законодавства у сфері 

екологічної безпеки 

2 

24 Правове забезпечення запобігання надзвичайним 

екологічним ситуаціям та їх ліквідації 

2 

25 Міжнародні пріоритети екологічно безпечного управління 2 

26 Ієрархічна структура екологічної небезпеки 2 

27 Оцінка рівня екологічної небезпеки 2 

28 Міжнародні провідні екологічні принципи 2 

29 Міжнародний організаційний механізм охорони 

навколишнього середовища 

2 

30 Міжнародне співробітництво у сфері поводження з 

відходами 

2 

 Разом 60 

 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної 

безпеки» передбачає проведення лекційних, практичних занять та самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти. 

Під час викладання навчальної дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» використовуються наступні методи 

забезпечення професійно-орієнтованої спрямованості навчання 

слухачів: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником 

заняття здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу 

з наголосом на його подальше практичне застосування під час виконання 

службових обов’язків); 

 – обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального 

заняття, особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з 

вивченням керівних документів з питань охорони навколишнього 

природного середовища від промислових забруднень та на питання 

проведення практичних розрахунків); 



 

 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий 

результат виконання відповідного завдання під час проведення практичних 

занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних 

занять на прикладах розгляду зразків документів з питань екологічної 

безпеки, екологічних паспортів об’єктів забруднення, тощо); 

– творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття 

відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення 

вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно 

вирішувати подібні завдання під час службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний аспірант повинен в 

кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент 

завдання, яке йому ставилося). 

 

11. Методи контролю 

 

Під час викладання навчальної дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» використовуються наступні методи 

контролю тих, хто навчається: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто 

навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на 

кожному практичному занятті шляхом проведення усного і письмового 

опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального 

матеріалу, стимулювання навчальної роботи аспірантів та вдосконалення 

методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів 

навчальних занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами 

навчального матеріалу попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою 

перевірки рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, 

або після завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення 

вивчення слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення 

навчальних занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-

контролю з тестовим контролем з метою максимального охоплення кількості 

залучених до контролю слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння 

ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і 

здійснюється у формі виконання слухачем модульного контрольного 

завдання (контрольної роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача. 



 

 

Протягом навчального семестру під час вивчення дисципліни «Міжнародний 

досвід забезпечення екологічної безпеки» проводиться два модульні 

контролі. 

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та 

контрольної оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного 

контрольного модуля необхідно проводити таким чином, щоб звітність за 

результатами засвоєння модуля була за обов’язкові види робіт та допоміжні 

завдання (у цьому разі повинна враховуватись активність та поточна 

успішність слухача на семінарах, групових заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами 

підсумкових модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх 

модулів. З навчальної дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення 

екологічної безпеки» підсумковою формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.  
 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсу

м-

ковий 

контр
оль 

(іспит

) 

Додат
кові 

необо

в’яко
ві 

завда

ння 

Сума 
балів за 

дисцип-

ліну 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Моду

льна 

контр
ольна 

робот

а 1 

Т2.1 Т2.

2 

Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 Мод

ульн

а 
конт
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на 
робо

та 3 

Т3.1 Т3.2 Моду

льна 

контр
ольна 

робот

а 3 

Т4.1 Т4.2 Т4.3 Т4.4 Мо

дул

ьна 
кон

тро

льн
а 

роб

ота 
4 

 

 

 

3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 5 1 3 5 3 3 3 3 5 25 14 100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з 

дисципліни 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на занятті  41 

Тестовий контроль  

Додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти 
14 

Модульна контрольна робота  20 

Усього – максимум за період  75 

Складання екзамену (максимум)  25 

Накопичувальний підсумок  100 

 

 

 

Шкали оцінювання 



 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності за 

шкалою ЗВО 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен, диференційований залік 

90-100 

(та вище з урахуванням 

необов’язкових завдань) 

А відмінно   

80-89 В 
добре  

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 

(модульний контроль, іспит). 

Модуль 1 

1. Міжнародні організації у сфері охорони навколишнього середовища 

2. Характеристика міжнародного екологічного законодавства 

3. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі охорони 

навколишнього середовища 

4. Визначення пріоритетів та шляхи удосконалення міжнародної 

співпраці України у галузі охорони навколишнього середовища 

5. Збалансований розвиток як шлях вирішення проблеми гармонізації 

системи „природа – суспільство” 

6. Міжнародні провідні екологічні принципи 

7. Міжнародні екологічні організації 

8. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього 

середовища 

9. Необхідність екологізації економіки 

10. Визначення основних понять 

11. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та їх правове 

регулювання 

 

Модуль 2 

1. Основні напрями еколого-економічної політики суспільства 

2. Основні напрями державної екологічної політики 

3. Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики держави 



 

 

4. Реалізація державної політики України в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки 

5. Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні 

6 .Система екоменеджменту i екоаудиту в Європейському Союзі 

7. Участь в системi СЕМА 

8. Аудитування та затвердження 

9. Екологiчна заява 

10. Реєстрацiя ділянок 

11. Британський стандарт в області систем екологічного менеджменту 

BS 7750 

12. Сучасні тенденції в екологічній політиці, що проводитися в 

розвинених країнах світу 

13. Саморегулювання за допомогою систем екологічного менеджменту 

14. Необхідність в екологічному менеджменті 

15. Гармонійний розвиток країни й екологічний маркетинг 

16. Концепція екологічного маркетингу 

17. Управлінська стратегія впливу на суб'єкти господарювання з метою 

екологізації виробництва 

18. Поняття та система екологічного права України 

19. Джерела екологічного права України 

20. Положення Конституції України які мають екологічне значення 

21. Природоресурсні кодекси як джерела екологічного права 

22. Екологічні правовідносини 

23. Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту 

ISO 14000 

24. Витрати на створення і функціонування СЕМ, одержувані вигоди і 

переваги 

25. Практичні питання розроблення і впровадження СЕМ на 

підприємствах 

26. Практичні рекомендації щодо подолання можливих перешкод під 

час впровадження СЕМ 

 

Модуль 3 

1. Конференція ООН по охороні навколишнього природного 

середовища й розвитку (Ріо–де –Жанейро). „Порядок денний на XXI 

століття” 

2. Методичні підходи до визначення індексу та ступені гармонізації 

сталого розвитку 

3. Аналіз екологічного виміру сталого розвитку регіонів України 

4. Цілі сталого розвитку, адаптовані для України (2015–2030 роки) 

5. Ціль 1. Подолання бідності  

6. Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства  

7. Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя 

8. Ціль 4. Якісна освіта 



 

 

9. Ціль 5. Гендерна рівність 

10. Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови  

11. Ціль 7. Доступна та чиста енергія  

12. Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання 

13. Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура 

14. Ціль 10. Скорочення нерівності 

15. Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад  

16. Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво  

17. Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату  

18. Ціль 14. Збереження морських ресурсів 

19. Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші 

20. Ціль 16. Мир, справедливість та сильні інститути 

21. Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку 

 

Модуль 4 

1. Природна та соціально-економічна підсистеми 

2. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик  

3. Державна екологічна політика 

4. Розробка екологічної політики 

5. Екологічна безпека та екологічні вимоги 

6. Державний контроль та його завдання 

7. Стратегічні цілі, принципи та задачі 

8. Наявний стан поводження з відходами в Україні 

9. Законодавчі аспекти національної стратегії 

10. Структурні аспекти національної стратегії 

 

Іспит 

1. Міжнародні організації у сфері охорони навколишнього середовища. 

2. Характеристика міжнародного екологічного законодавства. 

3. Участь України в міжнародному співробітництві в галузі охорони 

навколишнього середовища. 

4. Визначення пріоритетів та шляхи удосконалення міжнародної 

співпраці України у галузі охорони навколишнього середовища. 

5. Збалансований розвиток як шлях вирішення проблеми гармонізації 

системи „природа – суспільство”. 

6. Міжнародні провідні екологічні принципи. 

7. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього 

середовища. 

8. Концепція екологічної безпеки України. 

9. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та їх правове 

регулювання. 

10. Основні напрями державної екологічної політики. 

11. Роль екологічного права у здійсненні екологічної політики 

держави. 

12. Природоресурсні кодекси як джерела екологічного права. 



 

 

13. Реалізація державної політики України в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки. 

14. Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні. 

15. Стандарти ЄС в галузі управління промисловим виробництвом і 

місце в них підсистеми управління впливом підприємств на навколишнє 

середовище. 

16. Система екоменеджменту i екоаудиту в Європейському Союзі. 

Участь в системi СЕМА. 

17. Британський стандарт в області систем екологічного 

менеджменту BS 7750. Стадії розробки й впровадження системи 

екологічного менеджменту. 

18. Екологічний менеджмент як система управління раціональним 

природокористуванням. 

19. Обґрунтування необхідності впровадження системи екологічного 

менеджменту і аудиту. 

20. Сучасні тенденції в екологічній політиці, що проводиться в 

розвинених країнах світу. 

21. Основні напрями державної політики України в галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки. 

22. Екологічний маркетинг як складова екологічного менеджменту. 

23. Гармонійний розвиток країни й екологічний маркетинг. 

24. Концепція екологічного маркетингу. 

25. Управлінська стратегія впливу на суб'єкти господарювання з 

метою екологізації виробництва. 

26. Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері 

охорони природи, природокористування та екологічної безпеки. 

27. Система екологічного права України та джерела екологічного 

права України. 

28. Екологічні правовідносини. 

29. Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту 

ISO 14000 «Системи екологічного менеджменту та аудиту». 

30. Стратегія сталого розвитку. 

31. Конференція ООН по охороні навколишнього природного 

середовища й розвитку (Ріо –де –Жанейро). Головні принципи. 

32. Методичні підходи до визначення індексу та ступені гармонізації 

сталого розвитку. „Повістка дня на XXI століття”. 

33. Цілі Сталого Розвитку, адаптовані для України (2015–2030 роки). 

34. Виникнення надзвичайних ситуацій та їх класифікації. 

35. Природна, соціально-економічна підсистеми та надзвичайні 

екологічні ситуації. 

36. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик. 

37. Особливості екологічної політики України та інших держав. 

38. Екологічна політика та проблеми захисту довкілля. 



 

 

39. Державна екологічна політика. 

40. Принципи державного контролю у галузі охорони довкілля. 

41. Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони 

довкілля та його завдання. 

42. Екологічна безпека та екологічні вимоги. 

43. Стратегічні цілі, принципи та задачі Національної стратегії 

поводження з відходами для України. 

44. Наявний стан поводження з відходами в Україні. 

45. Законодавчі та структурні аспекти Національної стратегії 

поводження з відходами. 

 

13.2. Плани практичних занять 

 

Плани практичних занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять. 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти наведені у 

методичному матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки». 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних 

вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної 

дисципліни. 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і 

правил щодо розробки ККР.  
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