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Анотація.  Сучасні екологічні реалії доводять збитковість провадження 

господарської діяльності як багатовекторної системи, де пріоритетними є 
економічні критерії та показники розвитку. Очевидною стала залежність 
зростання добробуту людей не лише від способів, масштабів та темпів освоєння 
природних ресурсів, але й від механізмів регулювання антропогенного 
навантаження на довкілля в межах планованих господарських об’єктів засобами 
екологічної оцінки планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля 
(ОВД).  

Курс «Оцінка впливу на довкілля» покликаний ознайомити здобувачів 
вищої освіти з методологічними, нормативно-правовими та методичними 
засадами оцінки впливу на довкілля, особливостями її практичної реалізації в 
Україні та інших країнах, забезпечити формування навичок застосування еколого-
правових норм у процедурі ОВД, оволодіння методикам організації, проведення 
оцінки впливу на довкілля і підготовки матеріалів з ОВД, вдосконалити систему 
знань екологів в контексті превентивних природоохоронних заходів.  

Зміст дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» розроблено на основі 
відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері екології, норм та 
традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної 
програми.  

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка впливу на навколишнє 

середовище» є формування екологічного мислення в процесі проектування і 
проведення екологічної оцінки та набуття навиків практичної роботи, оволодіння 
прийомами і методами оцінки впливу на навколишнє середовище; набуття 
навиків використання картографічних методів 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: 

- основні поняття та терміни ОВД.  



- зміст та структура документів з ОВД.  
- терміни та способи подання документів з ОВД.  
- права та форми участі громадськості у процесі ОВД.  
- терміни та способи оприлюднення документів з ОВД.  
- порядок ведення Єдиного реєстру з ОВД.  
- умови та способи здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля у 
процесі ОВД.  

- види порушень згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» 
та їх наслідкиособливості оскарження в судовому порядку рішень, дій чи 
бездіяльності у процесі здійснення ОВД.  
 

вміти: 
- використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для 

природоохоронних задач.  
- обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні 

механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що 
відбуваються у ньому  

- розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти 
комплексними діями щодо їх реалізації  

- здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні 
заходи щодо запобігання забруднення довкілля.  

- продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення 
параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту 
навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних 
властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних 
показників стану довкілля.  

- проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль 
якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою 
природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на 
підставі набутих знань новітніх методів вимірювання та сучасного 
вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно-методичної 
та технічної документації  

- застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і 
промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 
технологій очищення компонентів довкілля.  

- обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих 
екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього 
середовища.  

 
Змістовні модулі дисципліни:  
Змістовний модуль 1: Основні поняття та терміни ОВД. Зміст та структура 

документів з ОВД. Терміни та способи подання документів з ОВД.  Права та 
форми участі громадськості у процесі ОВД. Терміни та способи оприлюднення 
документів з ОВД. Порядок ведення Єдиного реєстру з ОВД. Умови та способи 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля у процесі ОВД. Види 
порушень згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» та їх 



наслідки особливості оскарження в судовому порядку рішень, дій чи 
бездіяльності у процесі здійснення ОВД.  

Змістовний модуль 2: Аналіз сфери застосування ОВД. Електронний кабінет 
суб’єкта господарювання. Робота уповноваженого центрального та 
територіального органів. Забезпечення підготовки Повідомлення про плановану 
діяльність, Звіт з ОВД. Оповіщення про оцінку транскордонного впливу на 
довкілля.  
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