
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В АГРОПРМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Агроекологія другого (магістерського) рівня Магістр 

 спеціальності 101 Екологія 

 

 

Обов’язкова частина професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

− обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Екологічна експертиза в 

агропромисловому комплексі» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми Агроекологія спеціальності 101 Екологія підготовки СВО Магістр. 

Мета навчальної дисципліни: формування знань умінь і навичок щодо 

виконання професійних науково-дослідних, контрольно-експертних, еколого-

просвітницьких, управлінських завдань з раціонального використання 

природних ресурсів об’єктами сільськогосподарського виробництва; 

теоретико-методичної бази екологічної експертизи в агропромисловому 

комплексі як процесу оцінки ступеня екологічного ризику и безпеки від 

розміщення (розширення) господарських об’єктів, відповідності об’єктів, що 

підлягають експертній оцінці, вимогам екологічного законодавства, діючим 

нормативам, обґрунтованості заходів щодо охорони довкілля та здоров’я 

населення, запобігання надзвичайних ситуацій природного характеру, 

розробки перспективних і поточних планів і програм з охорони 

навколишнього середовища. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічна 

експертиза в агропромисловому комплексі» є: вивчення загальних вимог до 

проведення екологічної експертизи агропромислового комплексу; 

нормативно-законодавчих актів; методичних аспектів проведення екологічної 

експертизи агропромислового комплексу; процедури та методики здійснення 

екологічної експертизи агропромислового комплексу; перспектив розвитку та 

впровадження екологічної експертизи агропромислового комплексу; 

оволодіння процедурою та методикою здійснення екологічної експертизи 

агропромислового комплексу; набуття умінь та навичок практичної реалізації 

екологічної експертизи АПК. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

 

Історія створення та наукові основи екологічної експертизи в Україні 

та світі. Загальна екологічна ситуація в АПК. 



Умови виникнення та історія становлення екологічної експертизи. 

Становлення екологічної експертизи в Україні. Система законодавства про 

екологічну експертизу. Нормативно-правове регулювання екологічної 

експертизи. Різновид екологічних процесуальних правовідносин, в яких 

реалізується спеціальний, відособлений організаційним і правовим 

забезпеченням вид експертної діяльності. 

Теоретичні основи екологічної експертизи. Статус учасників 

експертного процесу. 

Законодавство в галузі екологічної експертизи в Україні. Екологічна 

експертиза в Україні: мета, завдання і основні принципи. Мета і завдання 

екологічної експертизи. Об’єкт та предмет екологічної експертизи. Основні 

поняття. Принципи, функції екологічної експертизи, які сформульовані в 

законі “Про екологічну експертизу”. Основне запитання, на яке повинна 

відповісти екологічна експертиза. Особи, які беруть участь в екологічній 

експертизі. Загальні підходи до класифікації експертиз. Обґрунтування 

необхідності екологічної експертизи.  

Нормативно-правові основи екологічної експертизи в Україні. Загальні 

вимоги щодо проведення екологічної експертизи. Правовий статус та права, 

відповідальність експерта екологічної експертизи. Суть роботи експерта. 

Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи встановлені законом 

України «Про екологічну експертизу». 

Форми та види екологічної експертизи. 

Форми екологічної експертизи. Державна екологічна експертиза. 

Об’єкти державної екологічної експертизи. Перелік видів діяльності та 

об'єктів, що підлягають обов’язковій державній екологічній експертизі. 

Громадська екологічна експертиза. Спеціалізовані екологічні експертизи. 

Загальний порядок проведення екологічної експертизи. 

Алгоритм проведення екологічної експертизи. 

Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Загальні 

етапи проведення екологічної експертизи проектів, діючих об’єктів та оцінки 

екологічних ситуацій. Фінансування проведення ЕЕ Граничні терміни 

проведення державної екологічної експертизи для різних груп її виконавців 

Структура і зміст висновків екологічної експертизи. Термін дії висновків ЕЕ. 

Юридичне значення висновку: державної екологічної експертизи обов’язкові 

до виконання, висновки ж громадської чи іншої екологічної експертизи мають 

рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної 

експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об’єкта 

екологічної експертизи. Порядок оскарження висновку. Алгоритм реалізації 

екологічної експертизи кожного етапу еколого-експертного процесу, що дає 

можливість більш детально провести апробацію проектів, а також 

упорядкувати процес здійснення екологічної експертизи у сучасних умовах. 

Державний контроль за охороною земель. 

Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель 

спеціально уповноваженими орган виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів. Права та функції голових державних інспекторів та державних  



інспекторів по використанню та охороні земель. Повноваження спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері 

державного контролю за використанням та охороною земель. Повноважень 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та 

природних ресурсів у сфері державного контролю за додержанням вимог 

законодавства  України про охорону земель. Основні завдання Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК. 

Охорона земель. Сільськогосподарські ландшафти. Загальні вимоги 

(СОУ ДКЗР- 00032632-009:2009). 

Сфера застосування СОУ ДКЗР-00032632-009:2009. Можливості, вплив 

застосування цього стандарту у сфері охорони навколишнього природного 

середовища і сільського господарства. Нормативні посилання, терміни та 

визначення використані у цьому стандарті. 

Вимоги та обмеження щодо зберігання пестицидів. 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної 

Ради України, 1995, №14, ст. 91). Вимоги щодо транспортування пестицидів 

та обмеження щодо зберігання пестицидів. Розміри СЗЗ від складів зберігання 

отрутохімікатів та мінеральних добрив до житлової забудови та водоймищ. 

Нормативно-правові акти, що регулюють використання пестицидів, які 

прийняла Україна. 

 


