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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) програма) 

освітній ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  __3__ 

Галузь знань 

101 «Природничі науки» 
 (шифр і назва галузі знань) 

 

 
 

Вибіркова 

 

Модулів  ____2_______  Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

__101 «Екологія»____ 
(шифр і назва спеціальності) 

 

Рік підготовки: 

_ третій _ третій _ 

Індивідуальне (науково-

дослідне) завдання 

 _____________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

 

 __90____ 

5-й  5-й , 

Лекції 

  

з них: 

 

аудиторних __44_____ 

 

самостійної роботи  

 

___46_______  

Рівень підготовки: 

третій освітньо-науковий 

рівень  

 

«доктор філософії» 

22 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 

46 год. 

 

74 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

0 год. 

 

Вид контролю: залік. 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 44 / 46. 

 



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка впливу на 

довкілля» є формування у аспірантів системного уявлення про 

методологічні, нормативно-правові та методичні засади оцінки впливу на 

довкілля, особливості її практичної реалізації в Україні та інших країнах, 

методику оцінки впливів на довкілля; набуття аспірантами компетентностей 

щодо екологічного обґрунтування доцільності проектованої діяльності та 

способів її реалізації; визначення шляхів і засобів нормалізації стану 

навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки.  

Основними завданнями навчальної дисципліни «Оцінка впливу на 

довкілля» є: формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій 

професійній діяльності рівня знань щодо проведення процесу ОВД в Україні 

та світі; узагальнення вже набутих знань з окремих галузевих 

екологоправових норм щодо охорони природного, техногенного та 

соціального середовищ; забезпечення екологічної безпеки, організації 

державної системи управління в галузі охорони навколишнього середовища; 

формування нових еколого-правових знань щодо застосування юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення та режиму доступу до 

екологічної інформації; набуття знань стосовно стратегії, механізмів, 

алгоритмів здійснення оцінки впливу на довкілля. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

отримати: 

знання: 

− природоохоронне законодавство та нормативно-правову базу України 

та сфери їх застосування;  

− методи та методики оцінювання впливів на довкілля;  

уміння: 

− оцінювати сучасний стан навколишнього середовища;  

− аналізувати техніко-технологічні показники проектованої діяльності;  

− обґрунтовувати необхідність здійснення оцінки впливу на довкілля 

(ОВД) певної форми;  

− аналізувати передумови здійснення оцінки впливу на довкілля;  

− складати алгоритм здійснення оцінки впливу на довкілля;  

− аналізувати та доповнювати перелік видів діяльності та об'єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку;  

− здійснювати порівняльний аналіз компетенції органів державної 

влади у галузі оцінки впливу на довкілля;  

− визначати, які установи організують та здійснюють оцінку впливу на 

довкілля;  

− надавати консультацію щодо організації та здійснення оцінки впливу 

на довкілля;  

− з'ясовувати ступінь участі громадськості в оцінці впливу на довкілля;  



− розрізняти повноваження державної законодавчої і виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування у галузі оцінки впливу на довкілля;  

− аналізувати та ілюструвати прикладами права й обов'язки експерта;  

− визначати процедуру і шляхи проведення оцінки впливу на довкілля;  

− аналізувати особливості фінансування оцінки впливу на довкілля 

різних форм і типів;  

− розраховувати витрати на проведення оцінки впливу на довкілля;  

− аналізувати і складати документи оцінки впливу на довкілля (заяву 

про наміри, висновок оцінки впливу на довкілля);  

− характеризувати порядок передачі документації на оцінку впливу на 

довкілля та вимоги до її складу;  

− визначати відповідність об'єктів оцінки впливу на довкілля вимогам 

екологічного законодавства;  

− користуватися нормативною та законодавчою базою для розробки 

матеріалів ОВД;  

− аналізувати інформацію щодо складання окремих підрозділів розділу 

ОВД;  

− складати окремі підрозділи розділу ОВД для певного об'єкта або 

ситуації;  

− складати Заяву про наслідки господарської діяльності, на основі 

існуючих вимог законодавства та підзаконних актів готувати та подавати на 

оцінку впливу на довкілля документи. 
комунікація:  

– 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 оцінку впливу людини на довкілля. 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти аспірант: 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК08. Здатність працювати автономно. 

ФК04. Здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові 

результати власних досліджень, у тому числі в рамках науково-педагогічної 

діяльності в галузі природничих наук 

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 

ПРН03. 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 

ПРН04. Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПРН06. Застосовувати методи математичного і геоінформаційного 

аналізу та моделювання сучасного стану та прогнозування змін екосистем та 

їх складових. 

ПРН07. Самостійно використовувати сучасне обладнання для 

проведення наукових досліджень у сфері екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

ПРН10. Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у 

науковій та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності 

ПРН11. Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну 

автономність під час реалізації комплексних наукових проектів. 

 



3.Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. Головні аспекти, нормативна база, державне регулювання 

та управління в галузі оцінки впливу на довкілля. 

 

Тема 1. Міжнародні стандарти оцінки впливу на довкілля.  

Цілі, роль та розвиток Директиви про ОВД. Проекти, на які 

поширюється сфера дії Директиви про ОВД. Концепція ОВД. 

Відповідальність за здійснення процедури ОВД та її місце у контролі за 

реалізацією проекту. 

 

Тема 2. Міжнародні конвенції щодо оцінки впливу на довкілля, 

ратифіковані Україною.  

Конвенція Еспо. Цілі, роль та розвиток Конвенції Еспо. Основні 

властивості. Визначення того, чи можуть плановані проекти мати значний 

транскордонний вплив. Оповіщення потенційно зачеплених Сторін. 

Документація з ОВД. Транскордонні консультації на основі документації з 

ОВД. Прийняття рішень. Післяпроектний аналіз. Оргуська конвенція. Цілі, 

роль та розвиток Оргуської конвенції. Основні властивості. Доступ до 

інформації. Участь громадськості – процедури прийняття рішень та охоплені 

види діяльності. Загальні правила участі громадськості. Кроки у процедурі 

участі громадськості. Доступ до правосуддя. 

 

Тема 3. Законодавча база України щодо оцінки впливу на довкілля. 

Основні поняття Закону України «Про оцінку впливу на  довкілля». 

Зміст оцінки впливу на довкілля. Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. ОВД 

та СЕО. 

 

Тема 4. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля.  

Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля. Критерії визначення планованої діяльності, яка 

НЕ підлягає оцінці впливу на довкілля. Типи впливу об’єкту на навколишнє 

середовище. 

 

Тема 5. Порядок здійснення оцінки впливу на довкілля.  

Повідомлення про планову діяльність. Порядок передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та повідомлення про 

планову діяльність. 

 

Тема 6. Звіт та висновок з оцінки впливу на довкілля.  

Звіт з оцінки впливу на довкілля. Експертні комісії з ОВД. Висновок з 

ОВД їх зміст, статус і оскарження. Врахування Висновку з ОВД при прийняті 

управлінських рішень. Післяпроектний моніторинг. 

 



МОДУЛЬ 2. Порядок проведення та економічний механізм здійснення 

оцінки впливу на довкілля. Методологія оцінки впливу на довкілля 

 

Тема 7. Участь громадськості в процесі здійснення оцінки впливу на 

довкілля.  

Законодавче і нормативно-правове забезпечення доступу громадськості 

до екологічної інформації та урахування громадських інтересів при 

розробленні і реалізації проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів 

діяльності. Організація громадського обговорення у процесі ОВД. 

 

Тема 8. Порядок проведення громадських слухань  у процесі оцінки 

впливу на довкілля.  

Обов’язки та вимоги до організатора громадських слухань.  Процедура 

проведення громадських слухань. 

 

Тема 9. Оцінка транскордонного впливу на довкілля.  

Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля. 

Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля.  

 

Тема 10. Санітарно-захисні зони та зони впливу суб'єктів 

господарювання. 

Основні терміни. Критерії встановлення розміру санітарно-захисної 

зони. Визначення зони впливу суб'єкта господарювання. 

 

Тема 11. Відповідальність за порушення законодавства про ОВД.  

Дії чи бездіяльність за які накладається відповідальність. Тимчасова 

заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі 

порушення ними законодавства про ОВД. Види відповідальності.  

 

 
  



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

очна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб сем. с.р. л п лаб сем с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1. 

Міжнародні 

стандарти оцінки 

впливу на довкілля 

10 2 0 0 2 6 10 2 0 0 2 6 

Тема 2 

Міжнародні 

конвенції щодо 

оцінки впливу на 

довкілля, 

ратифіковані 

Україною 

10 2 0 0 2 6 10 2 0 0 2 6 

Тема 3 

Законодавча база 

України щодо 

оцінки впливу на 

довкілля 

8 2 2 0 0 4 8 2 2 0 0 4 

Тема 4 

Сфера 

застосування 

оцінки впливу на 

довкілля 

8 2 2 0 0 4 8 2 2 0 0 4 

Тема 5 Порядок 

здійснення оцінки 

впливу на довкілля 

8 2 2 0 0 4 8 2 2 0 0 4 

Тема 6 

Звіт та висновок з 

оцінки впливу на 

довкілля 

6 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 2 

Разом  

за модулем 1 

50 12 8 0 4 26 50 12 8 0 4 26 

Модуль 2 

Тема 7. Участь 

громадськості в 

процесі 

здійснення оцінки 

впливу на 

довкілля 

10 2 2 0 0 6 10 2 2 0 0 6 



Тема 8 Порядок 

проведення 

громадських 

слухань  у процесі 

оцінки впливу на 

довкілля. 

6 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 2 

Тема 9. Оцінка 

транскордонного 

впливу на довкілля 

10 2 0 0 2 6 10 2 2 0 0 6 

Тема 10.  

Санітарно-захисні 

зони та зони 

впливу суб'єктів 

господарювання 

6 2 2 0 0 2 6 2 2 0 0 2 

Тема 11.  

Відповідальність 

за порушення 

законодавства про 

ОВД 

8 2 2 0 0 4 8 2 2 0 0 4 

Разом  

за модулем 2 

40 10 8 0 2 20 40 10 10 0 0 20 

Усього годин за 

дисципліну 

90 22 16 0 6 46       

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наближення екологічного законодавства до права 

Європейського Союзу 

2 

2 Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). Можливості для 

громадськості 

2 

3 Оцінка впливу на довкілля — історії відмов 2 

 Разом 6 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення планованої діяльності, яка підлягає або не 

підлягає оцінці впливу на довкілля, та визначення 

розширень і змін діяльності та об’єктів, які не 

підлягають оцінці впливу на довкілля 

2 

2 Визначення порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля 

2 

3 Інформація та документація щодо суб’єкта 

господарювання, яка міститься у Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля 

2 



4 Модульний контроль. Виконання контрольної роботи. 2 

5 Розрахунок розміру плати за проведення громадського 

обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на 

довкілля 

2 

6 Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі для уточнення розміру санітарно-

захисної зони підприємства 

2 

7 Оцінка можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля 

2 

8 Модульний контроль. Виконання контрольної роботи. 2 

 Разом 16 

 

7. Теми лабораторних робіт 

Виконання лабораторних робіт не передбачено навчальною програмою. 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні етапи розвитку та впровадження процедури 

оцінки впливу на довкілля у світі 

2 

2 Екологічна політика та закони і законодавчі акти 

України по проведенню оцінок впливів 

2 

3 Структура державних установ з проведення оцінки 

впливу на довкілля. 

2 

4 Стратегічна екологічна оцінка 2 

5 Проведення громадського обговорення, консультацій та 

врахування у документі державного планування звіту 

про стратегічну екологічну оцінку, результатів 

громадського обговорення та консультацій 

2 

6 Відмінності СЕО від ОВД 2 

7 Екологічна регламентація при розміщенні, проектуванні 

і будівництві промислових об'єктів. 

2 

8 Досвід окремих країн ЄС: ОВД у Польщі 2 

9 Досвід окремих країн ЄС: ОВД у Німеччині 2 

10 Механізм оцінки державних програм та планів на 

предмет впливу їх на стан довкілля та здоров’я людей 

2 

11 Аналіз альтернатив здійснення планової діяльності 2 

12 Оцінка впливів на клімат і мікроклімат 2 

13 Оцінка впливів на повітряне середовище 2 

14 ДСП 201-97. Державні санітарні правила охорони 

атмосферного повітря населених місць від 

забруднення хімічними і біологічними 

речовинами 

2 



15 СанПіН 239-96. Державні санітарні норми і 

правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань 

2 

16 ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого 

шуму, ультразвуку та інфразвуку 

2 

17 Оцінка впливів на геологічне середовище 2 

18 ДСП 173-96. Державні санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів 

2 

19 Оцінка впливів на ґрунтовний покрив 2 

20 Оцінка впливів на рослинний і тваринний 

світ, заповідні об’єкти 

2 

21 Оцінка впливів на соціальне середовище 2 

22 Оцінка впливів техногенне середовище 2 

23 Громадське обговорення в процесі здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкілля 

2 

 Разом  46 

 

9. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 

 

Вивчення дисципліни “Оцінка впливу на довкілля” передбачає 

проведення лекційних, семінарських та практичних занять, а також 

самостійну роботу аспірантів.  

Під час викладання навчальної дисципліни «Оцінка впливу на 

довкілля» використовуються наступні методи забезпечення професійно-

орієнтованої спрямованості навчання здобувачів вищої освіти: 

– 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 

(семінарських) занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних 

занять на прикладах розгляду документів з питань екологічної безпеки 

промислових підприємств); 

– творчого підходу (викликає у здобувачів вищої освіти 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 здобувач вищої освіти 

повинен в кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний 

елемент завдання, яке йому ставилося). 

 

11. Методи контролю 

 

Під час викладання навчальної дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» 

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 та семінарському занятті шляхом проведення усного і 

письмового опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння 

навчального матеріалу, стимулювання навчальної роботи здобувачів вищої 

освіти 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 здобувачами вищої 

освіти навчального матеріалу попереднього заняття; 

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

перевірки рівня знань здобувачів вищої освіти за попереднє (декілька 

попередніх) занять, або після завершення вивчення матеріалу змістового 

модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення 

вивчення  здобувачами вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти і більш якісної перевірки 

рівня засвоєння ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і 

здійснюється у формі виконання здобувачами вищої освіти модульного 

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

Протягом вивчення дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» проводиться дві 

модульні контрольні роботи. 

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 здобувачів вищої освіти на семінарах, практичних заняттях тощо).  
Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами 

підсумкових модульних (залікових, екзаменаційних) оцінок, отриманих за 
засвоєння всіх модулів. З навчальної дисципліни «Оцінка впливу на 
довкілля» підсумковою формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є залік. 

Для оцінки знань аспірантів використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному 

занятті методом опитування та письмового тестового контролю. У процесі 

вивчення дисципліни здобувачів вищої освіти виконують дві модульні 

контрольні роботи. Підсумкова форма контролю − залік. 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 

 
Поточний контроль та самостійна робота Додаткові 

необов’язкові 

завдання та 

науково-

дослідна 

діяльність 

аспіранта 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 
 

Сума балів 

за 

дисципліну 
Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Модульна 

контрольна 

робота 1 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Модульна 

контрольна 

робота 2 

5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 11 30 100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з 

дисципліни 

 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на занятті  59 

Модульна контрольна робота  10 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність аспіранта 
11 

Усього – максимум за період  70 

Складання заліку (максимум)  30 

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, залік) 

 

Модуль 1. 

1. Цілі Директиви ЄС 2011/92/EU. 

2. Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. 

3. Цілі Оргуської конвенції. 

4. Планована діяльність, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. 

5. Цілі Конвенції Еспо? 

6. Термін дії висновку з оцінки впливу на довкілля. 

7. Базові принципи застосування СЕО? 

8. Терміни оприлюднення повідомлення про плановану діяльність 

9. Основні відмінності між ОВД та СЕО. 

10. Врахування висновку з ОВД при прийняті управлінських рішень. 

11. Відповідальність за здійснення процедури ОВД. 

12. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля. 

13. Класифікація впливів проектів на навколишнє середовище. 

14. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у 

процесі здійснення оцінки впливу на довкілля? 

15. Термін дії висновку з оцінки впливу на довкілля 

16. Експертні комісії з ОВД. 

17. Транскордонні консультації на основі документації з ОВД. 

18. Післяпроектний моніторинг. 

19. Визначення «Оцінка впливу на довкілля». 

20. Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля. 

 

Модуль 2. 

1. Урахування громадських інтересів при розробленні і реалізації 

проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності. 

2. Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на 

довкілля. 



3. Організація громадського обговорення у процесі ОВД. 

4. Види відповідальності за порушення законодавства про ОВД. 

5. Процедура проведення громадських слухань. 

6. Складові частини реєстраційної справи. 

7. Обов’язки та вимоги до організатора громадських слухань. 

8. Тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств у разі 

порушення ними законодавства про ОВД. 

9. Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля. 

10. Дії чи бездіяльність за які накладається відповідальність. 

11. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. 

12. Плата за проведення громадського обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля. 

13. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля. 

14. Протокол проведення громадських слухань у процесі оцінки 

впливу на довкілля. 

15. Підстави для тимчасової заборони (зупинення) діяльності 

підприємства. 

16. Фактори, які  враховуються при розгляді та визначенні 

можливого значного негативного транскордонного впливу на довкілля. 

17. Порядок та умови проведення повторних громадських слухань. 

18. Припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 

законодавства про ОВД. 

19. Обов'язки організатора громадських слухань. 

20. Участь України в оцінці транскордонного впливу на довкілля за 

процедурою зачепленої держави. 

21. На яких стадіях відбувається громадське обговорення у процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля? 

22. Хто оплачує проведення громадського обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля? 

23. Які можливі дії із зауваженнями і пропозиціями, отриманими в 

ході громадських слухань та протягом усього строку громадського 

обговорення? 

24. Хто приймає рішення про здійснення транскордонної оцінки 

впливу на довкілля? 

25. Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є 

джерелами забруднення навколишнього середовища  хімічними, фізичними 

та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних 

технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови чим саме? 

 

Залік 

1. Міжнародні зобов’язання України в сфері оцінки впливу на 

довкілля. 



2. Міжнародні конвенції щодо оцінки впливу на довкілля, 

ратифіковані Україною. 

3. Вимоги Конвенції Еспо. 

4. Вимоги Оргуської конвенції. 

5. Наближення екологічного законодавства до права Європейського 

Союзу в сфері оцінки впливу на довкілля. 

6. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО). 

7. Базові принципи застосування СЕО. 

8. Основні відмінності між ОВД та СЕО. 

9. Методологія оцінки впливу на довкілля  

10. Суб’єкти оцінки впливу на довкілля. 

11. Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля.  

12. Класифікація впливів проектів на навколишнє середовище. 

13. Фактори, які враховуються при розгляді та визначенні можливого 

значного негативного транскордонного впливу на довкілля. 

14. Передумови здійснення оцінки впливу на довкілля. 

15. Урахування громадських інтересів при розробленні і реалізації 

проектів екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності. 

16. Процедура проведення громадських слухань. 

17. Права громадськості під час обговорення у процесі здійснення 

ОВД. 

18. Залучення громадськості до процесу оцінки впливу на довкілля. 

19. Організація громадського обговорення у процесі ОВД. 

20. Плата за проведення громадського обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на довкілля. 

21. Обов’язки та вимоги до організатора громадських слухань. 

22. Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

23. Участь України в оцінці транскордонного впливу на довкілля за 

процедурами зачепленої держави та держави походження. 

24. Схвалення результатів оцінки транскордонного впливу на 

довкілля. 

25. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля. 

26. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля. 

27. Висновок з ОВД їх зміст, статус і оскарження. 

28. Врахування висновку з ОВД при прийняті управлінських рішень. 

29. Дії чи бездіяльність, за які накладається відповідальність у разі 

порушення законодавства про ОВД. 

30. Підстави для тимчасової заборони (зупинення) та припинення 

діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про ОВД. 

31. Види відповідальності за порушення законодавства про ОВД. 

32. Критерії встановлення розміру санітарно-захисної зони. 

33. Визначення зони впливу суб'єкта господарювання. 



34. Експертні комісії з ОВД. 

35. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Порядок ведення. 

36. Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Складові частини 

реєстраційної справи. 

 

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 «Оцінка впливу на довкілля». 

 

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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