РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з дисципліни " Екологічний менеджмент і аудіт"
лекційні заняття, годин – 30
Викладач –Добрянська Н.А.

Тема 1 Організаційні аспекти планування, забезпечення та підготовки
еколого- орієнтованого менеджменту
Лекція 1 Завдання і принципи екологічного менеджменту
1.1 Поняття екологічного менеджмента
1.2 Історія впровадження системи екологічного управління. Екологічний
менеджмент в умовах міжнародного співробітництва
1.3 Основні принципи екологічного менеджмента.
1.4 Основна ціль екологічного менеджмента
Лекція 2 Стандарти екологічного менеджменту
2.1 Міжнародні стандарти в галузі екологічного менеджменту.
2.2 Стандарти ISO 14000. Базовий принцип стандарту.
2.3 Рівні впровадження стандартів.
2.4 Система документів стандартів серії ISO 14000
Лекція 3. Розроблення та втілення екологічної політики
3.1 Розроблення екологічної політики як першого етапу організації
екологічного менеджменту
3.2 Принципи та завдання екологічної політики
3.3 Вимоги до організації з екологічної політики.
Лекція 4. Адміністративне управління екологічним підрозділом
підприємств
4.1 Еколого-орієнтований менеджмент персоналу
4.2. Організація роботи екологічного підрозділу
4.3. Екологічні аспекти планування, забезпечення та підготовки кадрів
Тема 2 Методи екоконтроллінгу та екологічна регламентація в системі
керування природоохоронною діяльністю.
Лекція 5 Система менеджменту довкілля
5.1 Еко-баланс як інструмент менеджменту підприємств
5.2 Вимоги до системи управління навколишнім середовищем.
5.3 Модель системи управління навколишнім середовищем.

Лекція
6
Управління
інформаційними
потоками
в
галузі
природокористування
6.1 Поняття інформаційного потоку, ознаки класифікації інформації та її
потоків.
6.2. Управління інформаційними потоками яв головна функція контролінгу.
6.3. Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності.
Лекція 7. Функції та методи екоконтроллінгу
7.1 Екологічний контроллінг як інструмент екологічного управління та
менеджменту
7.2. Основні концепції контроллінгу. Функції екоконтроллінгу.
7.3. Екологічний облік як основа впровадження екоконтроллінгу
7.4. Створення державної інформаційної системи
Лекція 8. Екоконтроллінг підприємств
8.1 Еко-контролінг як інструмент аналізу, планування, управління та
контролю екологічно релевантних видів діяльності підприємств
8.2. Система екологічної документації підприємств
8.3. Система показників еко-контролінгу
Тема 3 Механізми менеджмента екологічною діяльністю підприємств
Лекція 9. Екологічна регламентація та стандартизація
9.1. Система екологічної регламентації інженерно-технічної діяльності.
9.2. Екологічне лімітування і ліцензування. Порядок видачі дозволів на
спеціальне використання природних ресурсів; порядок установлення лімітів
використання природних ресурсів.
9.3. Відомчий та громадський контроль у сфері захисту довкілля.
Лекція 10. Створення системи управління навколишнім середовищем на
підприємстві
10.1 Еко-контролінг як інструмент аналізу, планування, управління та
контролю екологічно релевантних видів діяльності підприємств
10.2. Система екологічної документації підприємств
10.3. Система показників еко-контролінгу
10.4. Інформаційна система менеджменту довкілля підприємства
Лекція 11 Реалізація системи екологічного менеджменту на підприємстві
11.1. Екологічна культура підприємства як фактор менеджменту довкілля
11.2. Технологічний контроль роботи очисних споруд
11.3 Оцінювання екологічної ефективності підприємства
Лекція 13. Елементи системи екологічного менеджменту
13.1 Екологічна сертифікація.
13.2.. Екологічне етикетування і декларації

13.3 Екологічне маркування. Відповідність продукції екологічним критеріям.
13.3. Критерії екологічної чистоти.
Тема 4 Методи і технології еко-аудиту
Лекція 14. Екологічний аудит
14.1. Суть і принципи управління екологічною ситуацією
14.2. Стратегія і тактика управління екологічною ситуацією
14.3. Методи і технології управління екологічною ситуацією
14.4. Участь підприємств у системі еко-аудиту
Лекція 15. Організаційні аспекти планування, забезпечення
екологічного аудиту
15.1 Методи забезпечення екологічного аудиту
15.2 Участь підприємств у системі еко-аудиту
15.3 Соціальні аспекти екологічного аудиту
15.4 Соціоекологічні аспекти аудиту. Пропаганда екологічних знань.
Формування екологічного мислення

