
Оцінка впливу на довкілля 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

сьомий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 30, практичні 

– 14. 

Лектори: 

канд. с.– г.  наук, доцент  Скробач Т.Б. 

Результати навчання: 

-  знати  закони, інструкції, кодекси та інші нормативні документи, що регламентують 

здійснення екологічної експертизи та ОВНС; порядок проведення екологічної 

експертизи, порядок оформлення та складання документації з екологічної експертизи, 

діючі екологічні нормативи. 

- вміти готувати об’єктивні, всебічно обґрунтовані висновки екологічної експертизи;  

- давати комплексну оцінку об’єктів екологічної експертизи та впливу їх діяльності на 

стан навколишнього природного середовища і якість природних ресурсів; 

-  зіставляти запроектовані рішення з діючою в нашій країні системою екологічних 

нормативів, визначати їх відповідність вимогам еколого-правових норм та правил, 

принципам охорони природи, екологічним імперативам, природоохоронним і 

природоресурсним пріоритетам, стандартам з охорони природи і раціонального 

використання природних ресурсів, будівельним нормам і правилам, санітарно-

гігієнічним нормативам. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 загальна екологія, техноекології, урбоекології, метеорологія та кліматологія, 

ґрунтознавство, ландшафтознавство та ландшафтна екологія, екологічна безпека, 

заповідна справа. 

Зміст навчальної дисципліни: 

            Законодавство в галузі екологічної експертизи. Мета, основні завдання, об'єкти, 

суб'єкти, загальні вимоги та принципи  проведення екологічної експертизи.Форми 

екологічної експертизи. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна 

експертиза. Державне регулювання управління та компетенція відповідних органів влади 

в галузі екологічної експертизи. Компетенція державних органів влади України та 

Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи. Компетенція  міністерств, 

статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі 

екологічної експертизи. Статус експерта екологічної експертизи. Права, обов’язки та 

гарантії незалежності експерта екологічної експертизи.                     Права та обов’язки 

замовників екологічної експертизи. Процедура проведення екологічної експертизи. 

Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи. Заява про екологічні 

наслідки діяльності. Правові засади проведення екологічної експертизи, строк дії 

висновків державної екологічної експертизи. Фінансування екологічної експертизи. 

Фінансування державної екологічної експертизи та інших екологічних експертиз. 

Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу.  

Правопорушення в галузі екологічної експертизи. Інструкція про здійснення державної 



екологічної експертизи. Вимоги  до документації на об'єкти державної екологічної 

експертизи.  Організація та порядок проведення проектної документації при 

державній екологічній експертизі.  Екологічна експертиза документації по 

впровадженню нової техніки і технології, нових матеріалів та речовин. Природоохоронні 

показники, що оцінюються при здійсненні державної екологічної експертизи. Екологічна 

експертиза на об’єктах підвищеної небезпеки.  Особливості поводження з 

радіоактивними та небезпечними матеріалами. Поводження з відходами. Екологічне, 

економічне і соціальне обґрунтування, оцінка і експертиза проектів будівництва або 

реконструкції техногенно небезпечних об'єктів. Строки та звітність з проведення 

державної екологічної експертизи, термін дії її висновку.  Вимоги до матеріалів оцінки 

впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС). Екологічні нормативи. Нормативи 

екологічної безпеки, гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє середовище 

забруднювальних хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних 

факторів. Експертиза екологічних ситуацій на певних територіях. Екологічна експертиза 

діючих водних, промислових, сільськогосподарських, лісогосподарських об'єктів та 

комплексів.  
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: екзамен 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


