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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета

Компетентність
Результат навчання

Базові знання

Оволодіння студентами нормативно-законодавчою базою та
формування в них знань та умінь у проведенні екологічної оцінки
проектної документації, будівництва та реконструкції господарських
об'єктів, програм і планів розвитку муніципальних утворень та
регіонів, розташування виробничого потенціалу, а також методичних
підходів до розробки звітів з оцінки впливу на довкілля.
К-33 Здатність до реалізації проектів в туристичній індустрії.
ПР27 – Вміти оцінювати еколого-економічний стан території для
планування туристичної діяльності та визначати вплив на
навколишнє середовище інвестиційних проектів в галузі туризму.



методичні аспекти екологічних оцінок (завдання, принципи,
види і форми);
законодавчі акти та нормативні документи щодо стратегічної
екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля.

Базові вміння


застосовувати нормативно-правову базу в сфері екологічної
оцінки в своїй професійній діяльності;

визначати рівні впливу планової діяльності на навколишнє
середовище;

складати звіти з оцінки впливу на довкілля;

Базові навички

1. надавати висновки щодо екологічної оцінки планів , програм,
проектів.
Екологія

Пов’язані силлабуси
Попередня
дисципліна
Наступна дисципліна
Кількість годин

Організація туристичної діяльності, Аналіз діяльності підприємств
туристичної діяльності
лекції: 2 год.
Консультації: 8 год.
самостійна робота студентів: 110 год.

4
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Лекційні модулі
Код
Назва модуля та тем
Кількість годин
аудиторні
СРС
ЗМ-Л1
Стратегічна екологічна оцінка
Тема 1. Співробітництво України з ЄС з питань
навколишнього середовища відповідно Угоді про
2
5
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої
сторони.
Розвиток систем екологічної оцінки в світі. стадії розвитку
екологічної оцінки. методики проведення екологічних оцінок
5
в країнах світу та світових банківських установах.
Міжнародні зобов’язання України в сфері екологічної
оцінки. Зміст розділу 6 Угоди про асоціацію України з ЄС.
Тема 2. Нормативно-правові підстави проведення
стратегічної екологічної оцінки стратегій, планів, програм
(СПП).
Поняття, цілі і завдання СЕО. Основні Директиви ЄС і
протоколи по СЕО. Етапи розвитку СЕО. Об’єкти і
5
суб’єкти СЕО. Принципи застосування СЕО.
Тема 3. Процес проведення стратегічної екологічної
оцінки.
Завдання процесу проведення СЕО. Етапи проведення
СЕО. Зв'язок СЕО з процесом розробки СПП. Учасники
5
процесу СЕО. Способи проведення СЕО.
Тема 4. Методологія проведення Стратегічної екологічної
оцінки.
Оцінка необхідності проведення СЕО. Види планів,
програм. Умови визначення необхідності проведення СЕО
для планів і програм. Визначення сфери охоплення СЕО.
Оцінка впливу планів, програм на довкілля. Альтернативні
сценарії планів, програм. Звіт про СЕО. Врахування СЕО
10
при прийняті рішення з плану. програми. Моніторинг
фактичного впливу плану, програми на довкілля.
Тема 5. Структура і зміст Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку».
5
ЗМ-Л2

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Тема 6. Міжнародні зобов’язання України в сфері
оцінки впливу на довкілля.
Оргунська Конвенція, Конвенція Еспо, Угода про
асоціацію між Україною та Європейським союзом,
Протокол про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співторариства.
Тема 7. 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.
Тема 8. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля.
Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля.
Класи наслідків (відповідності) діяльності.
Тема 9. Порядок здійснення оцінки впливу на довкілля.

5

10

5
Визначення необхідності проведення ОВД. Повідомлення
про планову діяльність. Громадське обговорення.
Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля. Експертні
10
комісії з ОВД. Висновок з ОВД їх зміст, статус і
оскарження. Врахування Висновку з ОВД при прийняті
управлінських рішень.
Тема 10. Участь громадськості в процесі здійснення
оцінки впливу на довкілля. Законодавче і нормативноправове
забезпечення
доступу громадськості
до
5
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 11 Оцінка транскордонного впливу на довкілля
Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля. Схвалення результатів оцінки транскордонного
5
впливу на довкілля
Тема 12 Відповідальність за порушення законодавства
про ОВД
Дії чи бездіяльність за яки накладається відповідальність.
5
Види відповідальності.
Тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності
підприємств у разі порушення ними законодавства про
ОВД.
Разом:
2
75
Консультації: Тимощук М.О., - згідно з графіком консультацій, затвердженого на
засіданні кафедри. - середа 2 пара (знам.), 406 ауд. (корпус 2)
2.2. Практичні модулі
Код

Назва модуля та тем

Кількість годин
аудиторні
СРС

ЗМ-П1

Тема 1. Оцінка проектів стратегії, планів і програм (СПП0
і звітів про стратегічну екологічну оцінку (СЕО).
10
Тема
2.
Ознайомлення
з
Єдиним
реєстром
з
ОВД.
25
ЗМ-П2
(Повідомлення , звіт про ОВД. Висновок)
Разом:
35
Консультації: Тимощук М.О., згідно з графіком консультацій, затвердженого на
засіданні кафедри – середа 4 пара (знам.), 406 ауд. (корпус 2).
2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи
Код
Завдання на СРС та контрольні заходи
модуля
ЗМ-Л1 Вивчення певних тем лекційного модуля
ЗМ-Л2

ЗМ-П1

ЗМ-П2

 Вивчення певних тем лекційного модуля
 Виконання модульної тестової контрольної
роботи МКР (обов’язковий)
 Вивчення певних тем практичного модуля
 Підготовка матеріалів практичного модулю
(обов’язково)
 Вивчення певних тем практичного модуля
 Підготовка матеріалів практичного модулю
(обов’язково)
Підготовка до заліку
Разом:

Кількість
годин
30

Строк
проведення
Жовтень-січень

35
5
5
5

лютий
березень
квітень
Жовтеньгрудень

20
5

Січеньберезень

5
110

6
2.3.1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-Л1, ЗМ-Л2.
Для студентів заочної форми передбачений контроль самостійної роботи студента.
Для оцінки ступеню засвоєння основних положень теоретичних розділів дисципліни
передбачається написання модульної контрольної роботи.
З теоретичного курсу варіанти модульної контрольної роботи містять двадцять
запитань у тестовому вигляді. Кожна вірна відповідь оцінюється у 1 бал. Максимально
модульна контрольна робота оцінюється у 20 балів.
2.3.2. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу для ЗМ-П1 і ЗМ-П2.
З практичної частини курсу передбачається виконання роботи за кожною темою
заняття. За ЗМ-П1 передбачається Складання каталогу нормативно-правових актів
України, які відповідають вимогам ст.361 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.
Виконана робота прикріплюється у вигляді документу та оцінюється у 25 балів.
За ЗМ-П2 передбачається складання Висновку з ОВД, який прикріплюється у
вигляді документу та оцінюється також у 25 балів. Максимальна оцінка з вивчення
практичного матеріалу складає 50 балів.
Отже максимальна кількість балів за дисципліну у сесійний період (ОЗЕ) складає 70
балів.
Контроль самостійної роботи студента проводиться згідно з таблицею 2.4.
Консультації по самостійній роботі студента надає викладач у електронному вигляді через
електронну адресу кафедри екологічного права і контролю – low-ekology@odeku.edu.ua, або
особисту електронну пошту викладача – marinodessa@gmail.com (Тимощук м.О.)
Таблиця 2.4 - Терміни контролю самостійної роботи студента
Етапи роботи
Строк контролю
Бал оцінювання
Вивчення лекційних тем
1 листопада30 березня
Виконання завдань тестового модульного контролю
15 квітня –
20 балів
30 квітня
Вивчення тем першого практичного модуля.
жовтень25 балів
Складання Каталогу нормативно-правових актів
грудень
України, які відповідають вимогам ст.361 Угоди про
асоціацію України з ЄС.
Вивчення тем другого практичного модуля.
січень25 балів
Складання Висновку з ОВД.
березень
залік
За розкладом
100 балів
Формою підсумкового контролю є залік.
Залікова контрольна робота проводиться за розкладом за тестами оцінки знань
базової компоненти дисципліни.
Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він
виконав всі види робіт, передбачені робочою програмою, і набрав за модульною системою
суму балів не менше 50% від максимально можливої за практичну частину (25 балів) та не
менше 50% від максимально можливої за теоретичну частину (10 балів) дисципліни.
Інтегральна оцінка поточної роботи студента заочної форми навчання розраховується
за таким алгоритмом:

ПО  0,75  0,5   ОЗЕ  ОМ )   0,25  ОЗКР,

де ПО – інтегральна оцінка поточної роботи студента в 100-бальній шкалі по
дисципліни;
ОЗЕ – оцінка знань студентів під час аудиторних занять;
ОМ – оцінка в міжсесійний період;
ОЗКР – оцінка залікової контрольної роботи.
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Стратегічна екологічна оцінка».
3.1.1. Повчання
Тема 1. Співробітництво України з ЄС з питань навколишнього середовища відповідно
Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його
державами-членами, з іншої сторони.
Директиви ЄС вимоги яких, Україна зобов’язалась впровадити у національне
законодавство. Зміст розділу 6 Угоди про асоціацію України з ЄС.
Поняття екологічної оцінки. Мета та завдання проведення екологічної оцінки. Основні
принципи ЕО. Застосування ЕО. Результати ЕО. Забезпечення підстав екологічної оцінки.
Розвиток систем екологічної оцінки в світі. Стадії розвитку екологічної оцінки. Методики
проведення екологічних оцінок в країнах світу та світових банківських установах. Міжнародні
зобов’язання України в сфері екологічної оцінки.
Література: нормативно-правові документи - [5, 9, 10, 11].
Тема 2. Нормативно-правові підстави проведення стратегічної екологічної оцінки
стратегій, планів, програм (СПП).
Поняття, цілі і завдання СЕО. Основні Директиви ЄС і протоколи по СЕО. Етапи
розвитку СЕО. Об’єкти і суб’єкти СЕО. Принципи застосування СЕО.
Література: основна [1,2]; нормативно-правові документи. [1, 5, 6, 7].
Тема 3. Процес проведення стратегічної екологічної оцінки.
Завдання процесу проведення СЕО. Етапи проведення СЕО. Зв'язок СЕО з процесом
розробки СПП. Учасники процесу СЕО. Способи проведення СЕО.
Література: основна- [1,2]; нормативно-правові документи. [1, 5, 6, 7].
Тема 4. Методологія проведення Стратегічної екологічної оцінки.
Оцінка необхідності проведення СЕО. Види планів, програм. Умови визначення
необхідності проведення СЕО для планів і програм. Визначення сфери охоплення СЕО.
Оцінка впливу планів, програм на довкілля. Альтернативні сценарії планів, програм. Звіт про
СЕО. Врахування СЕО при прийняті рішення з плану. програми. Моніторинг фактичного
впливу плану, програми на довкілля.
Література: основна- [1,2]; нормативно-правові документи- [1, 5, 6, 7].
Тема 5. Структура і зміст Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Література: нормативно-правові документ - [1].
Після вивчення лекційного курсу за ЗМ-Л1 студент має знати: визначення та зміст СЕО;
завдання і принципи СЕО; елементи СЕО планів і програм.
3.1.2. Питання для самоперевірки
Тема 1. Співробітництво України з ЄС з питань навколишнього середовища відповідно
Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його
державами-членами, з іншої сторони.
1. Коли була підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС»?
2. У яких сферах передбачається співробітництво України з ЄС згідно із ст.361 Угоди
про асоціацію?
3. В якому документі наведені Директиви ЄС, вимоги яких Україна зобов’язалась
наблизити у національному законодавстві?
4. Основні Директиви ЄС щодо управління довкіллям.
5. Основні Директиви ЄС щодо якості атмосферного повітря.
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6. Основні Директиви ЄС щодо управління відходами.
7. Основні Директиви ЄС щодо якості води та управління водними ресурсами..
8. Основні Директиви ЄС щодо охорони природи.
9. Основні Директиви ЄС щодо промислового забруднення та техногенних загроз.
10. Основні Директиви ЄС щодо зміни клімату.
11. Основні Директиви ЄС щодо генетично-модифікованих організмів.
12. Надати визначення поняття екологічної оцінки.
13. Що є метою екологічної оцінки?
14. Які стадії розвитку екологічної оцінки в світі в знаєте?
Тема 2. Нормативно-правові підстави проведення стратегічної екологічної оцінки
стратегій, планів, програм (СПП).
1. Що таке стратегічна екологічна оцінка (СЕО)?
2. Якою Директивою ЄС регламентується проведення СЕО в ЄС?
3. Які вимоги до проведення СЕО встановлює відповідна Директива?
4. В якому році і де був відкритий до підписання Протокол про СЕО?
5. Які доповнення до СЕО внесені Протоколом про СЕО?
6. Що є метою СЕО?
7. Які завдання СЕО?
8. Які принципи СЕО?
9. Що може виступати об’єктами СЕО?
10. На які документи поширюється СЕО?
11. На які документи не поширюється СЕО?
12. Хто виступає суб’єктами СЕО?
13. Як визначається поняття «держава походження» у процедурі СЕО?
14. Як визначається поняття «зачеплена держава» у процедурі СЕО?
Тема 3. Процес проведення стратегічної екологічної оцінки.
1. Які завдання включає в себе процес розроблення СПП?.
2. Які встановлено етапи проведення СЕО згідно з Директивою ЄС?.
3. Що включає в себе визначення сфери охоплення СЕО?
4. Для чого складається екологічний звіт?
5. На яких стадіях проведення СЕО приймає участь громадськість?
6. З якими органами проводяться консультації під час проведення СЕО?
7. В якому разі проводяться транскордонні консультації?
8. Що має бути враховано при прийняті рішення про затвердження СПП?
9. Чим завершується процедура СЕО?
Тема 4. Методологія проведення Стратегічної екологічної оцінки.
1.
Як проводиться визначення необхідності проведення СЕО?
2.
Які умови проведення СЕО визначені у Протоколі про СЕО?
3.
Які існують види планів, програм?
4.
Як проводиться оцінка впливу планів, програм на довкілля?.
5.
Що включає в себе звіт про СЕО?
6.
Яким чином громадськість приймає участь у процедурі СЕО?
7.
З якими органами влади проводяться консультації під час проведення СЕО?.
8.
Як враховується СЕО при прийняті рішень з плану, програми?
9.
Як проводиться моніторинг фактичного впливу плану, програми на довкілля?
Тема 5. Структура і зміст Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
1. Як закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає поняття
«громадськість»?
2. Як закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає поняття «документи
державного планування»?
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3. Як закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає поняття
«Стратегічна екологічна оцінка»?
4. На які документи державного планування поширюється дія закону?
5. На які документи державного планування не поширюється дія закону?
6. Хто може виступати суб’єктом СЕО згідно із законом?
7. Які етапи СЕО встановлено законом?
8. Як здійснюється визначення обсягу СЕО?
9. Які інформацію має містити у собі звіт про СЕО?
10. Яким чином оприлюднюється проект документу державного планування та звіт про
СЕО?
11. Яку інформацію має містити у собі Повідомлення про оприлюднення проекту
документу державного планування та звіту про СЕО?
12. В які строки проводиться громадське обговорення звіту про СЕО?
13. Як проводить громадське обговорення проекту документу державного планування та
звіту про СЕО?
14. Який документ складається за результатами громадського обговорення? Яка
інформація зазначається в цьому документі?
15. З якими органами влади проводяться консультації в процесі проведення СЕО для
документів державного планування загальнодержавного значення?
16. З якими органами влади проводяться консультації в процесі проведення СЕО для
документів державного планування місцевого та регіонального значення?
17. В який строк органи влади мають розмітити повідомлення про оприлюднення проекту
документу державного планування ?
18. В який строк органи влади мають подати замовнику зауваження та пропозиції до
проекту документу державного планування та звіту про СЕО?
19. Який документ складається замовником за результатами консультацій?
20. Хто надає висновок про те, чи буде виконання документу державного планування
ймовірно мати наслідки для довкілля і здоров’я населення зачепленої держави?
21. Як здійснюються транскордонні консультації?
22. З яких питань забезпечується інформування зачепленої держави після затвердження
документу державного планування?
23. Як здійснюється інформування про затвердження документа державного планування?
24. Як здійснюється моніторинг наслідків виконання документів державного планування?
3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Оцінка впливу на довкілля (ОВД)»
3.2.1. Повчання
Тема 6. Міжнародні зобов’язання України в сфері оцінки впливу на довкілля.
Оргунська Конвенція, Конвенція Еспо, Угода про асоціацію між Україною та Європейським
союзом, Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
Співторариства.
Література: нормативно-правові документи - [7,8,9, 10].
Тема 7. 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.
Література: нормативно-правові документи - [2].
Тема 8. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля.
Категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на
довкілля. Класи наслідків (відповідності) діяльності.
Література: нормативно-правові документи - [2, 3,12, 14].
Тема 9. Порядок здійснення оцінки впливу на довкілля.
Визначення необхідності проведення ОВД. Повідомлення про планову діяльність.
Громадське обговорення. Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля. Експертні комісії з
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ОВД. Висновок з ОВД їх зміст, статус і оскарження. Врахування Висновку з ОВД при
прийняті управлінських рішень.
Література: нормативно-правові документи - [2,13, 15].
Тема 10. 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.
Література: нормативно-правові документи - [2, 7,16].
Тема 11 Оцінка транскордонного впливу на довкілля
Процедура здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.
результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля.
Література: нормативно-правові документи - [2, 8].

Схвалення

Тема 12 Відповідальність за порушення законодавства про ОВД
Дії чи бездіяльність за які накладається відповідальність. Види відповідальності.
Тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення
ними законодавства про ОВД.
Література: нормативно-правові документи - [2].
Після вивчення лекційного курсу за ЗМ-Л2 студент має знати: визначення та зміст ОВД;
сферу застосування ОВД; критерії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля; порядок проведення ОВД; особливості проведення ОВД планової
діяльності, яка може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля; вимоги до
складу звіту про оцінку впливу на довкілля.
3.2.2. Питання для самоперевірки
Тема 6. Міжнародні зобов’язання України в сфері оцінки впливу на довкілля.
1.
Які основні положення Оргунської конвенції?
2.
Основні положення Конвенції ЕСПО?
3.
Якою Директивою встановлені вимоги до здійснення процедури ОВД в ЄС?
4.
Яке визначення поняття «громадськість» наведено у відповідній Директиві?
5.
Що означає поняття «зацікавлена громадськість»?
6.
Які вимоги до проектів, що підлягають ОВД встановлено відповідною
Директивою ЄС?
Тема 7. Законодавча база України щодо оцінки впливу на довкілля.
1.
Коли набрав чинності закон України «Про оцінку впливу на довкілля»?
2.
Для провадження якої господарчої діяльності обов’язково треба отримувати
Висновок з ОВД?
3.
Який закон України втратив чинність після набуття чинності закону України
«про оцінку впливу на довкілля»?
4.
Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «вплив на довкілля»?
5.
Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «громадськість»?
6.
Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «планована діяльність»?
7.
Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «уповноважений територіальний
орган»?
8.
Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «уповноважений центральний
орган»?
9.
Хто може виступати суб’єктом оцінки впливу на довкілля?
10.
В якому процесі є необхідним здійснювати ОВД?
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Тема 8. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля.
1. Якою статтею закону України «Про ОВД» встановлено перелік об’єктів що
підпадають під дію цього закону?
2. Яка планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля?
3. Чи зберігають чинність висновки державної екологічної експертизи діючих
підприємств?
4. Які види планованої діяльності підлягають оцінці впливу на довкілля?
5. Які види планованої діяльності відносяться до першої категорії?
6. Які види планованої діяльності відносяться до другої категорії?
11.
Що називається об’єктом підвищеної небезпеки?
12.
Як оцінюються об’єкти будівництва за класами наслідків (відповідності)?
13.
Яке визначення поняття «клас наслідків (відповідності) будівель і споруд»
встановлено законодавством?
14.
Який клас наслідків (відповідності) кодується СС1?
15.
Який клас наслідків (відповідності) кодується СС2?
16.
Який клас наслідків (відповідності) кодується СС3?
17.
Які об’єкти відносяться до класу наслідків СС3?
18.
Проекти будівництва об’єктів якого класу наслідків підлягають обов’язковій
експертизі згідно із ст.31 закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності»?
19.
Планована діяльність, якої категорії підлягає обов’язковому розгляду щодо
наявності підстав здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля?
20.
Яким документом затверджено Критерії визначення планованої діяльності, яка
не підлягає ОВД?
21.
Яка планована діяльність не підлягає ОВД?
22.
Розширення і зміни яких видів діяльності та об’єктів не підлягають ОВД?
23.
Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів першої категорії?
24.
Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів другої категорії?
Тема 9. Порядок здійснення оцінки впливу на довкілля.
1. У якому процесі є обов’язковим здійснення ОВД?
2. З яких етапів складається ОВД?
3. Як здійснюється визначення необхідності проведення ОВД?
4. Куди завантажуються документи для отримання Висновку з ОВД?
5. Як здійснюється реєстрація у Єдиному реєстрі з ОВД?
6. Як суб’єкт господарювання здійснює повідомлення про свої плани
проваджувати відповідну діяльність?
7. Яка інформація наводить у Повідомлені про плановану діяльність?
8. Куди суб’єкт господарювання має відправити повідомлення про плановану
діяльність?
9. В якому випадку Повідомлення про плановану діяльність відправляється до
Міндовкілля України?
10. Як оприлюднюється Повідомлення про плановану діяльність?
11. В який строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану
діяльність природоохоронні органи повинні надати умови щодо обсягу
дослідження та рівня деталізації інформації?
12. Що має включати в себе звіт з ОВД?
13. Куди подається підготовлений звіт з ОВД?
14. Хто вносить звіт з ОВД до Єдиного реєстру з ОВД?
15. Як довго звіт з ОВД зберігається в Єдиному реєстрі з ОВД?
16. Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів першої категорії?
17. Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів другої категорії?
18. Що визначає висновок з ОВД?
19. Чи є Висновок з ОВД обов’язковим для виконання?
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20. Що уповноважені природоохоронні органи мають брати до уваги при
підготовці висновку з ОВД?
21. Що зазначається у Висновку з ОВД?
22. В який термін з дня завершення громадського обговорення надається Висновок з
ОВД?
23. Що обов’язково додається до Висновку з ОВД?
24. Де і у який термін оприлюднюється Висновок з ОВД?
25. В якому випадку Висновок з ОВД втрачає силу?
26. Як враховується Висновок з ОВД при прийняті рішення про провадження
планованої діяльності?
Тема 10. Участь громадськості в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.
1. На яких етапах процедури ОВД приймає участь громадськість?
2. В який термін з дня оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність
громадськість може надати свої зауваження та пропозиції до планованої
діяльності? Куди подаються такі зауваження та пропозиції?
3. Як суб’єкт господарювання має реагувати на зауваження та пропозиції
громадськості?
4. Хто забезпечує процедуру громадського обговорення звіту з ОВД?
5. Як громадськість може узнати про початок громадського обговорення звіту з
ОВД?
6. Що має містити в собі Оголошення про початок громадського обговорення звіту
з ОВД?
7. Де має бути розміщено Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з ОВД?
8. Яким документом затверджено Порядок проведення громадських слухань у
процесі ОВД?
9. Хто забезпечує проведення громадських слухань у процесі обговорення
планованої діяльності?
10. Як проводиться громадське обговорення звіту з ОВД?
11. В який термін з дня оприлюднення Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з ОВД має бути проведено громадські слухання?
12. В якому випадку громадські слухання вважаються таким, що не відбулися?
13. Яким документом підтверджується проведення громадських слухань?
14. Який документ складають природоохоронні органи при розглядані звіту з ОВД,
після проведення громадського обговорення.
Тема 11 Оцінка транскордонного впливу на довкілля
1. Хто визначає чи буде планована діяльність мати вплив на довкілля у
транскордонному значені?
2. Що береться до уваги при визначені можливого значного негативного
транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності?
3. Хто приймає рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності?
4. Як здійснюється оповіщення сусідньої держави про здійснення оцінки
транскордонного впливу планованої діяльності?
5. В якому випадку припиняється здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу планованої діяльності?
6. Якщо планована діяльність пов’язана з транскордонним впливом на сусідні
держави, то на якій мові подаються документи з ОВД?
7. Хто надає умови щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у разі здійснення транскордонного впливу
на довкілля?
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8. Ким схвалюється рішення про врахування оцінки транскордонного впливу на
довкілля ?
9. Ким затверджується рішення про врахування оцінки транскордонного впливу на
довкілля ?
.Тема 12 Відповідальність за порушення законодавства про ОВД
1. За які порушення у сфері ОВД передбачена відповідальність?
2. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства з ОВД?
3. Що передбачає тимчасова заборона (зупинення) чи припинення діяльності
підприємства?
4. в якому разі діяльність підприємства може бути тимчасово заборонена
(зупинена)?
5. Що є підставою для припинення діяльності підприємства?
6. Хто приймає рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення
діяльності підприємства у разі порушення законодавства про ОВД?
3.4. Рекомендації до виконання практичних завдань за ЗМ-П1
Для виконання практичних завдань можна використовувати таку літературу:
1.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 №2354-VIII
http://rada.gov.ua/
2.
Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011р. №3038YI. http://rada.gov.ua/
3.
Закон України "Про місцеві Ради і місцеве самоврядування" від 14.07.2015р. №595YIII . http://rada.gov.ua/
4.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейськім співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони (Угода про асоціацію). Ратифікована Законом України №1678-VII від 16.09.2014р.
http://rada.gov.ua
5.
Постанова КМУ від 13.12.2017р. №1026 «Про затвердження Порядку передачі
документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля» http://rada.gov.ua/
6.
Постанова КМУ від 13.12 .2017р. №1026 «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017n
7.
Стратегічна екологічна оцінка: метод.реком. для слухач./ [уклад.: Г.Б. Марушевський,
О.В.Берданова]. К.: К.І.С., 2014. -44с.
8.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для
студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Екологічна оцінка планів,
програм, проектів”. / Лоєва І.Д., Тимощук М.О., Гарабажій Т.А., Снісаренко В.В. – Одеса,
ОДЕКУ, 2018.-с.27. www.library-odeku.16mb.com
Питання для самоперевірки базових результатів навчання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Коли була підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС»?
Основні Директиви ЄС щодо управління довкіллям.
Надати визначення поняття екологічної оцінки.
Що є метою екологічної оцінки?
Які стадії розвитку екологічної оцінки в світі в знаєте?
Що таке стратегічна екологічна оцінка (СЕО)?
Якою Директивою ЄС регламентується проведення СЕО в ЄС?
Що є метою СЕО?
Які завдання СЕО?
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10. Які принципи СЕО?
11. Що може виступати об’єктами СЕО?
12. На які документи поширюється СЕО?
13. На які документи не поширюється СЕО?
14. Хто виступає суб’єктами СЕО?
15. Які встановлено етапи проведення СЕО згідно з Директивою ЄС?.
16. На яких стадіях проведення СЕО приймає участь громадськість?
17. З якими органами проводяться консультації під час проведення СЕО?
18. В якому разі проводяться транскордонні консультації?
19. Що має бути враховано при прийняті рішення про затвердження СПП?
20. Чим завершується процедура СЕО?
21. Яким чином громадськість приймає участь у процедурі СЕО?
22. Як закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає поняття
«громадськість»?
23. Як закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначає поняття
«Стратегічна екологічна оцінка»?
24. На які документи державного планування поширюється дія закону?
25. На які документи державного планування не поширюється дія закону?
26. Хто може виступати суб’єктом СЕО згідно із законом?
27. Які етапи СЕО встановлено законом?
28. Як здійснюється визначення обсягу СЕО?
29. Які інформацію має містити у собі звіт про СЕО?
30. Яким чином оприлюднюється проект документу державного планування та звіт
про СЕО?
31. Яку інформацію має містити у собі Повідомлення про оприлюднення проекту
документу державного планування та звіту про СЕО?
32. В які строки проводиться громадське обговорення звіту про СЕО?
33. З якими органами влади проводяться консультації в процесі проведення СЕО
для документів державного планування загальнодержавного значення?
34. З якими органами влади проводяться консультації в процесі проведення СЕО
для документів державного планування місцевого та регіонального значення?
35. В який строк органи влади мають розмітити повідомлення про оприлюднення
проекту документу державного планування ?
36. В який строк органи влади мають подати замовнику зауваження та пропозиції
до проекту документу державного планування та звіту про СЕО?
37. Хто надає висновок про те, чи буде виконання документу державного
планування ймовірно мати наслідки для довкілля і здоров’я населення
зачепленої держави?
38. Як здійснюються транскордонні консультації?
39. Як здійснюється інформування про затвердження документа державного
планування?
40. Як здійснюється моніторинг наслідків виконання документів державного
планування?
41. Коли набрав чинності закон України «Про оцінку впливу на довкілля»?
42. Для провадження якої господарчої діяльності обов’язково треба отримувати
Висновок з ОВД?
43. Як закон України «Про ОВД» визначає поняття «громадськість»?
44. Хто може виступати суб’єктом оцінки впливу на довкілля?
45. Яка планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля?
46. Як оцінюються об’єкти будівництва за класами наслідків (відповідності)?
47. Планована діяльність, якої категорії підлягає обов’язковому розгляду щодо
наявності підстав здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля?
48. Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів першої категорії?
49. Хто надає Висновок з ОВД для об’єктів другої категорії?
50. З яких етапів складається ОВД?
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51. Куди завантажуються документи для отримання Висновку з ОВД?
52. Як суб’єкт господарювання здійснює повідомлення про свої плани
проваджувати відповідну діяльність?
53. Яка інформація наводить у Повідомлені про плановану діяльність?
54. Як оприлюднюється Повідомлення про плановану діяльність?
55. В який строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану
діяльність природоохоронні органи повинні надати умови щодо обсягу
дослідження та рівня деталізації інформації?
56. Що має включати в себе звіт з ОВД?
57. Що визначає висновок з ОВД?
58. Чи є Висновок з ОВД обов’язковим для виконання?
59. Що зазначається у Висновку з ОВД?
60. Де і у який термін оприлюднюється Висновок з ОВД?
61. В якому випадку Висновок з ОВД втрачає силу?
62. На яких етапах процедури ОВД приймає участь громадськість?
63. В який термін з дня оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність
громадськість може надати свої зауваження та пропозиції до планованої
діяльності? Куди подаються такі зауваження та пропозиції?
64. Хто забезпечує процедуру громадського обговорення звіту з ОВД?
65. Як громадськість може узнати про початок громадського обговорення звіту з
ОВД?
66. Що має містити в собі Оголошення про початок громадського обговорення звіту
з ОВД?
67. Де має бути розміщено Оголошення про початок громадського обговорення
звіту з ОВД?
68. Як проводиться громадське обговорення звіту з ОВД?
69. В який термін з дня оприлюднення Оголошення про початок громадського
обговорення звіту з ОВД має бути проведено громадські слухання?
70. В якому випадку громадські слухання вважаються таким, що не відбулися?
71. Яким документом підтверджується проведення громадських слухань?
72. Який документ складають природоохоронні органи при розглядані звіту з ОВД,
після проведення громадського обговорення.
73. Хто визначає чи буде планована діяльність мати вплив на довкілля у
транскордонному значені?
74. Хто приймає рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності?
75. Хто надає умови щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з ОВД у разі здійснення транскордонного впливу
на довкілля?
4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА
СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ
4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1
1.
Коли була підписана «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони»?
Література:нормативно-правові акти - №9.
2.
Які цілі СЕО
Література: основна - №1, стор. 10. нормативно-правові акти - №1 розділ 1
3.
Скільки стадій розвитку систем екологічної оцінки?
Література: основна - №1, стор. 16.
4. Якою Директивою ЄС встановлюються вимоги щодо здійснення екологічної оцінки
впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище?
Література:нормативно-правові акти - №5.
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5. Що може виступати об’єктами СЕО?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
6. Хто є суб’єктами СЕО в Україні?
Література: нормативно-правові акти - №1.
7. Коли здійснюється СЕО?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
8. Куди замовник СПП подає заяву про визначення обсягу СЕО
для СПП
загальнодержавного значення?
Література: нормативно-правові акти - №1.
9. В який термін здійснюється громадське обговорення заяви про визначення обсягу
СЕО?
Література: нормативно-правові акти - №1.
10. З яких етапів складається процедура СЕО?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
12. Який закон регламентує порядок здійснення СЕО в Україні?
Література: нормативно-правові акти - №1.
13. На виконання якого міжнародного документу в Україні проводяться зміни в
законодавстві про охорону довкілля?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №9.
14. Яким документом регулюється проведення СЕО в ЄС?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №5,9.
15. На який кінцевий результат спрямована процедура проведення СЕО?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1,5.
16. Які з цих завдань відносяться до завдань СЕО:
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1,5.
17. Чи підлягають стратегічній екологічній оцінці плани і програми що стосуються
використання водних ресурсів?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1,5.
18. Який документ готується за результатами громадського обговорення звіту про СЕО
та консультацій?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
19. До яких органів подається проект СПП регіонального чи місцевого значення?
Література: нормативно-правові акти - №1.
20. Чи підлягають стратегічній екологічній оцінці плани і програми що стосуються
бюджетних програм і фінансових планів?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
21. Як оприлюднюється проект СПП що підлягає стратегічній екологічній оцінці?
Літератур: нормативно-правові акти - №1.
22. З ким необхідно провести консультації в процесі стратегічної екологічної оцінки будь
яких СПП, що підлягають такій оцінці?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
23. Хто надає висновок про те, чи буде виконання СПП ймовірно мати наслідки для
довкілля зачепленої держави?
Література: нормативно-правові акти - №1.
24. Що має бути враховано при прийняті офіційного рішення щодо затвердження СПП?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
25. Що необхідно проводити при виконання затвердженої СПП?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
26. З чого починається процес стратегічної екологічної оцінки?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
27. Яким документом регулюється проведення СЕО в Україні
Література: нормативно-правові акти - №1.
28. Чи може бути затвердження СПП без урахування думки громадськості?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
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29.Чи є завданням СЕО оцінка ймовірних впливів на стан довкілля СПП?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
30. У якому році прийнятий закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»?
Література: нормативно-правові акти - №1.
31. Чи підлягають стратегічній екологічній оцінці плани і програми що стосуються
рибного господарства?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
32. В який термі здійснюється громадське обговорення проекту СПП і звіту про СЕО?
Література: нормативно-правові акти - №1.
33. Як забезпечується участь громадськості у прийняті рішень по СПП?
Література: основна - №1; нормативно-правові акти - №1.
4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2
1. В якому році був прийнятий Закон України «Про ОВД»?
Література: нормативно-правові акти - №2.
2. На який кінцевий результат спрямована ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
3. Хто може виступати суб’єктами ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
4. Що визначає Висновок з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
5. На які класи наслідків (відповідності) поділяються об’єкти?
Література: нормативно-правові акти - №3,12.
6.Яка планова діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля?
Література: нормативно-правові акти - №2, 14.
7.З чого починається процедура ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2,11.
8. До якого органу суб’єкт господарювання подає повідомлення про планову діяльність,
що підлягає ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
9. Як називається документ в якому оцінюється вплив планової діяльності на стан
навколишнього середовища?
Література: нормативно-правові акти - №2.
10. Якою Директивою ЄС встановлюються вимоги щодо здійснення оцінки впливу
окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище?
Література: нормативно-правові акти - №11.
11. Що може виступати об’єктами ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2, 11.
12. До якого класу наслідків (відповідності) будівель належать об’єкти, якщо він
кодується СС1?
Література: нормативно-правові акти - №3.
13. Обов’язковій оцінці впливу на довкілля підлягає планова діяльність яка має такий
клас наслідків (відповідності):
Література: нормативно-правові акти - №3.
14. Яка планова діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля?
Література: нормативно-правові акти - №2,14.
15. Яка планова діяльність підлягає обов’язковому розгляду щодо наявності підстав для
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля?
Література: нормативно-правові акти - №2.
16. Який документ дозвільного характеру надається після проведення ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
17.Хто забезпечує процедуру громадського обговорення звіту з ОВД?
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Література: нормативно-правові акти - №2.
18.Яким чином громадськість дознається про початок обговорення звіту з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
19.До якого класу наслідків (відповідності) будівель належать об’єкти, якщо він
кодується СС2?
Література: нормативно-правові акти - №3.
20.Чи підлягає оцінці впливу на довкілля будівництво птахофабрик?
Література: нормативно-правові акти - №2.
21.До якого органу суб’єкт господарювання повинен подати повідомлення про планову
діяльність, що підлягає ОВД, якщо така діяльність стосується зони відчуження або
зони безумовного відселення території, що зазнала впливу в наслідок Чорнобильської
катастрофи?
Література: нормативно-правові акти - №2,13.
22.Хто має право надати свої зауваження та пропозиції щодо обсягу дослідження і рівня
деталізації інформації для включення до звіту з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
23.„Оцінці впливу на довкілля підлягають проектні матеріали на .................” :
Література: нормативно-правові акти - №2.
24.Які з наведених видів діяльності відносяться до першої категорії:
Література: нормативно-правові акти - №2.
25.В який термін, після оприлюднення повідомлення про планову діяльність, що підлягає
ОВД, громадськість може надати свої зауваження та пропозиції до такої діяльності?
Література: нормативно-правові акти - №2.
26.На якому етапі будівництва об’єкту необхідно отримувати Висновок з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
27.Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання здійснювати після проектний моніторинг?
Література: нормативно-правові акти - №2.
28.До якого класу наслідків (відповідності) будівель належать об’єкти, якщо він
кодується СС33 ?
Література: нормативно-правові акти - №3.
29.Чи підлягає оцінці впливу на довкілля операції у сфері поводження з побутовими
відходами?
Література: нормативно-правові акти - №2.
30.Як оприлюднюється повідомлення про планову діяльність, яка підлягає ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2,15.
31.Що суб’єкт господарювання подає до Єдиного реєстру після реєстрації в особистому
кабінеті?
Література: нормативно-правові акти - №2,15.
32. Хто готує звіт з оцінки впливу на довкілля?
Література: нормативно-правові акти - №2,13.
33.Який документ готують природоохоронні органи по завершені громадського
обговорення звіту з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2,16.
34.До чого може привести відсутність на об’єкті Висновку з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
35.Хто несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті з ОВД інформації?
Література: нормативно-правові акти - №2,13.
36. За які послуги з ОВД справляється плата?
Література: нормативно-правові акти - №2,16.
37.Хто видає Висновок з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
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38.Хто може бути організатором громадських слухань?
Література: нормативно-правові акти - №2,16.
39.Що має бути занесене до Єдиного реєстру з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №15,17.
40.Хто несе витрати пов’язані з проведенням громадського обговорення?
Література: нормативно-правові акти - №16.
41. Що приймається до уваги при підготовці Висновку з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
42.В який термін з дня завершення громадського обговорення надається Висновок з
ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
43.Що є підставою для скасування Висновку з ОВД?
Література: нормативно-правові акти - №2.
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