
Організація та управління природоохоронній діяльності 

 

Спеціальність: 101 Екологія 

Код дисципліни: ОК 3.12  

 

Кафедра: екології  

Лектор: проф., д.т.н. Внукова Наталія Володимирівна  

Контактний тел.: 707-37-41 

E-mail: ecologyknady@gmail.com  

 

Семестр: 7 семестр  

Форма навчання: денна, заочна  

 

Електронний курс-ресурс: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Особливості курсу: немає. 

Обсяг курсу: 6,0 кредити ЄКТС (180 годин), в тому числі лекції – 32 год., 

практичні заняття – 24 год., самостійна робота студента – 94 год., підготовка до 

екзамену – 30 год. 

 

Результати навчання:  

• демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами,  

• використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної 

безпеки,  

• поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

пререквізити: 

• Природоохоронне законодавство та екологічне право;  

кореквізити: 

• Раціональне природокористування. 

 

Короткий зміст навчальної програми:  

Теоретико-методологічні основи системного екологічного управління. 

Екологічна політика. Державна система екологічного управління. Система 

корпоративного екологічного управління. Система місцевого екологічного 

управління. Системи громадського екологічного управління. Системи 

спеціального екологічного управління. . Інформаційні системи екологічного 

управління. Міжнародний досвід в управлінні навколишнім природним 

середовищем. 

 

Рекомендована література:  



1. Шевчук В.Я. Екологічний аудит / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький 

В.М. – К.: Вища школа, 2000. – 360 с 

2. Шевчук В.Я. Екологічне управління / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., 

Навроцький В.М. – К.: Либідь, 2004. – 231 с. 

3. Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю / Шмандій В.М., 

Солошин І.О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 296 с. 

4. Внукова Н.В. Організація управління в екологічній діяльності : конспект 

лекцій / Внукова Н.В., Желновач Г.М. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2012. – 91 с. 
5. Внукова Н.В. Організація управління в екологічній діяльності : методичні 

вказівки до практичних робіт / Внукова Н.В., Желновач Г.М. – Харків : Вид-во 

ХНАДУ, 2010. – 51 с. 

 

Методи і критерії оцінювання, вимоги:  

Методи і критерії оцінювання: 

• письмове виконання та усний захист практичних робіт (50 %); 

• підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (50 %). 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які успішно 

виконали та усно захистили практичні роботи. 


	Організація та управління природоохоронній діяльності

