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Анотація.  Вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками процедури 

стратегічної екологічної оцінки - визначення, опису та аналізу наслідків для 
довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та 
розвитку у сферах енергетики, сільського, лісового і рибного господарств, 
телекомунікацій, містобудування тощо. Набуттям компетенцій проведення оцінки 
впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження господарської 
діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, зокрема запобігання шкоді 
довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів. Еколого – економічна оцінка 
виробництва. Оцінка екологічної ефективності підприємства. 

 
Метою дисципліни  є формування екологічного мислення в процесі 

проведення екологічної оцінки та набуття навиків практичної роботи, оволодіння 
прийомами і методами оцінки впливу на навколишнє середовище; набуття 
навичків для екологічного обґрунтування господарської діяльності; ознайомлення 
з нормативною і правовою основами, екологічної оцінки, ознайомлення з 
нормативами стану природного середовища, з екологічною паспортизацією і 
документацією.  

 
У результаті вивчення курсу студент повинен 
знати: 
- загальні критерії оцінки підприємства з точки зору його екологічної чистоти; 
- загальні принципи створення екологічно чистого підприємства; 
- класифікацію екологічно чистих підприємств; 
- чинники, які, детермінують рішення підприємця щодо початку роботи у секторі 
екологічно чистого підприємства; 

- основні напрямками діяльності екологічно чистого підприємства. 
 
 



вміти: 
- вміти застосовувати принципи промислового планування на різних рівнях 
управління та вміти проводити екологічні дослідження з проблем територіально-
просторового планування;  
- вміти вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 
природокористування в залежності від рівнів техногенного навантаження на 
територію;  
- вміти оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних 
факторів екологічної небезпеки на стан довкілля та людину;  
- вміти використовувати науково обґрунтовані методи обробки результатів 
екологічних досліджень; 
- вміти застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, 
критичного осмислення проблем у природоохоронній діяльності;  
- вміти оцінювати вплив промислових відходів на довкілля.  
- вміти оцінювати ефективність технології захисту навколишнього середовища та 
розробляти рекомендації з їх покращення;  
- вміти оцінювати стан забруднення атмосферного повітря на основі 
впровадження на підприємствах сучасного газоочисного обладнання;  

 
Змістовні модулі дисципліни:  
Змістовний модуль 1: Основні поняття та терміни екологічно чистого 

підприємства.  Критерії оцінки підприємства з точки зору його екологічної 
чистоти. Принципи створення екологічно чистого підприємства. Класифікація 
екологічно чистих підприємств. Чинники, які, детермінують рішення підприємця 
щодо початку роботи у секторі екологічно чистого підприємства.  

Змістовний модуль 2: Основні напрямки діяльності екологічно чистого 
підприємства. Оцінка впливу виробництва на довкілля. Стратегічна екологічна 
оцінка. Еколого – економічна оцінка виробництва. Оцінка 
екологічної ефективності підприємства. 
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