
«Управління 
природоохоронною діяльністю»

Факультет Гуманітарної та економічної освіти
Кафедра Менеджменту
Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Освітня програма Менеджмент
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)



Викладач: Кулик Наталія 
Михайлівна.

кандидат технічних наук, доцент

Консультації
- Платформа дистанційного навчання 

ДДПУ

- Пошта: kylik.n.mi@gmail.com;

- Головний корпус ДДПУ

Каб. № 608, середа з 13-00  по  15-00.



Анотація курсу 
«Управління природоохоронною 

діяльністю»

• Курс «Управління природоохоронною діяльністю» у
сучасних умовах антропогенного навантаження на природу
необхідний майбутнім менеджерам для усвідомлення того, що
екологічна діяльність є однією з найважливіших складових
діяльності будь-якої організації, а спеціалісту в галузі
управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного
апарату управління природокористуванням

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять,
самостійної роботи, консультацій із викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
• Форми контролю знань: опитування під час практичного

заняття, контрольні роботи, тестування , індивідуальні
завдання, екзамен.

• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та
національною системою (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно, неприйнятно).



• Мета вивчення дисципліни «Управління природоохоронною діяльністю» :
формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних
категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів
управління природокористуванням, розроблення комплексних цільових
програм природокористування в регіоні та на підприємствах.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами
вивчення:

• ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
• ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
• ЗК 14.Здатність працювати у міжнародному контексті.
• СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та

мотивувати персонал організації.
• СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній

діяльності.

• Результати навчання:
• РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку

показників для обґрунтування управлінських рішень.
• РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування

організації.
• РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.



Інформаційний обсяг курсу:

• Тема 1. Стан навколишнього природного середовища в Україні
• Тема 2. Правові аспекти управління природоохоронною діяльністю
• Тема 3. Система управління охороною навколишнього природного

середовища
• Тема 4. Моніторинг навколишнього природного середовища як дієвий

засіб організації управління природоохоронною діяльністю
• Тема 5. Економічний механізм управління природоохоронною

діяльністю
• Тема 6. Система управління охороною навколишнього природного

середовища на підприємстві. Принципи та методи створення системи
управління персоналом

• Тема 7. Головні напрями екологічної політики України в сучасних
умовах

• Тема 8. Досвід розвинутих країн у сфері управління природоохоронною
діяльністю
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