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1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 

 

Навчальна дисципліна “Екологічний контроль» належить до 

професійно-орієнтованого циклу дисциплін. Ця дисципліна викладається 

студентам, які навчаються на  рівні ВО «магістр» за спеціальністю 101 

«Екологія». 

Метою курсу є оволодіння студентами нормативно-правової бази щодо 

організації і проведення державного контролю за дотриманням вимог  

природоохоронного законодавства України з боку фізичних та юридичних 

осіб. 

Завданням вивчення дисципліни є надбання студентами теоретико-

методичних знань з питань діяльності екологічної інспекції; сучасного стану 

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; особливостей застосування заходів 

впливу до порушників природоохоронного законодавства. 

При вивчанні дисципліни студенту належить опанувати відповідну 

сукупність базових знань, вмінь та навичок: 

Знати: 

• Правові засади створення державної екологічної інспекції; 

• Положення про Державну екологічну інспекцію; 

• Права та обов’язки державного інспектора з охорони природи 

як державного  службовця; 

• Види та порядок проведення державного екологічного 

контролю за дотриманням природоохоронного законодавства; 

• Порядок застосування  заходів впливу до порушників 

природоохоронного законодавства; 

• Діючи форми документів та вимоги до  їх складання при 

проведенні державного контролю; 

• Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

які є  компетенцією  органів охорони природи; 

Вміти: 

- Вільно орієнтуватись у статтях КупАП, що стосуються 

порушень законодавства в галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів; 

-  Застосовувати заходи впливу до порушників 

природоохоронного законодавства; 

- Складати плани роботи інспекції, здійснення інспекторських 

перевірок; 

- Визначати перелік питань  перевірки з урахуванням типу і виду  

екологічного контролю; 

- Складати документи за результатами екологічного контролю.  
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Внаслідок вивчення дисципліни студент придбає наступну 

компетенцію:  

- Знання про основні принципи державної політики у сфері 

екологічного контролю  ( КЗН.09); 

- Знання сучасної нормативно-правової бази у сфері охорони 

навколишнього середовища  (КЗН.10); 

- Здатність ідентифікувати екологічні правопорушення та 

притягувати до адміністративної відповідальності порушників 

природоохоронного законодавства (КЗП.907); 

- Знання нормативно-правової бази проведення екологічного 

контролю та створення державної екологічної інспекції (КСП. 01); 

- Знання видів та порядку проведення екологічного контролю  

КСП. 02). 

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, отриманих при 

засвоєнні дисциплін «Правознавство», «Природоохоронне законодавство  

та екологічне право, «Екологічна оцінка ППП», «Нормування 

антропогенного навантаження», «Організація управління з екологічної 

діяльності», «Стратегія екологічної політики України» та інших. 

Знання отриманні у процесі вивчення дисципліни будуть 

використовуватися, зокрема, при вивчанні дисциплін  «Екологічне 

інспектування», «Економічна відповідальність за екологічні 

правопорушення», а також у повсякденній праці по спеціальності. 

Контроль поточних знань проводиться шляхом написання модульних 

контрольних робіт (МКР) для студентів денної форми навчання, та 

міжсесійної контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. 

Програма дисципліни побудована за модульним принципом. Кожний 

з модулів є логічно завершеною часткою системи знань та вмінь 

визначених у якості необхідних для формування фахівця. 

У відповідності з “Положенням про кредитно-модульну систему 

навчання студентів ОДЕКУ”  програма навчального курсу розподілена на 

окремі логічно пов’язані блоки-модулі. До модулів відносяться: у 

теоретичному курсі – окремі розділи; у практичних  заняттях – теми 

занять. 

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам денної та 

заочної форми навчання у самостійному опануванні питань дисципліни.  

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо опанування 

теоретичного курсу та підготовки до практичних занять з дисципліни 

«Екологічний контроль». Для студентів заочної форми навчання наведені 

рекомендації щодо підготовки міжсесійної контрольної роботи. 
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1.1 Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти 

(законодавчі та нормативно-правові документи треба 

використовувати зі змінами, користуючись електронним ресурсом. 

Режим доступу: − www.rada.gov.ua.) 

 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», від 25.06.1991р. №1264-XII.  www.rada.gov.ua 

2. Постанова КМУ від 13.08.1993р. №641 «Про створення 

Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України».  www.rada.gov.ua 

3. Указ Президента України «Положення  про  Державну  екологічну  

інспекцію України» від 13.04.2011 р. №454/2011».  www.rada.gov.ua 

4.  Постанова КМУ від 14.09.2011 №995 «Про утворення  

територіальних органів Державної екологічної інспекції». www.rada.gov.ua 

5. Постанова КМУ від 19.04.2017р. №275 «Про затвердження 

положення про Державну екологічну інспекцію України». www.rada.gov.ua 

6. Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5.04.2007 р. № 877-V. 

www.rada.gov.ua 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008р. №212 

«Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за 

ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього 

природного середовища та періодичності здійснення заходів державного 

нагляду (контролю)» www.rada.gov.ua 

8. Наказ Мінекоресурсів України від 31.03.2003 №56/м «Про 

затвердження Інструкції про порядок вилучення та передання на 

зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників 

природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і 

боєприпасів».  www.menr.gov.ua 

9. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища від 05.07.2004р. №264 «Про затвердження Інструкції з 

оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення»». 

www.menr.gov.ua  

10. Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 350 «Про затвердження 

Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду 

(контролю)». www.menr.gov.ua . 

11.  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

7.12.1984р. №8073-Х. www.menr.gov.ua . 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/


 8 

12. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища» України від 27.02.2002р. №88 «Про затвердження Положення 

про громадських інспекторів з охорони довкілля». www.menr.gov.ua . 

13. Розпорядженням КМУ від 31.05.2017 р № 616 «Про схвалення 

Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища». www.menr.gov.ua . 

14. Постанова КМУ від  21.02.2018р №102 «Питання реалізації 

Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища». www.menr.gov.ua . 

15. Кодекс законів про працю України від 10,12,1971, №322- 

VIII/www.menr.gov.ua . 

16. Наказ Мінприроди України від 15.09.2004 №353 «Про 

затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування 

підприємств,  окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання  у разі 

обмеження чи зупинення (тимчасово)  діяльності підприємств і об'єктів». 

www.menr.gov.ua .  

17. Кримінальний кодекс України від 05.04. 2001 №2341-

III/www.menr.gov.ua . 

18. Постанова КМУ від 24 травня 2017 р. № 362 «Про внесення змін 

до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також 

уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)». 

www.menr.gov.ua . 

19. Наказ Мінприроди України від 09.08.2017 №303 «Про 

затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів». 

www.menr.gov.ua . 

20. Наказ Мінекономрозвитку та ДРС України від 07.08.2017 р. 

№1170/81 «Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення 

заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх 

виконання». www.menr.gov.ua . 

 

Основна література: 

 

21. І.Д. Лоєва, М.О.Тимощук, П.Х.Грудев / Конспект лекцій з 

дисципліни «Екологічний контроль». – Одеса, ОДЕКУ, 2018. – 85с. 

22. Солодкий В.Д. Природоохоронне інспектування: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Зелена  Буковина, 2007. – 396 с − Режим доступу: 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
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http://library.odeku.edu.ua/  

 

Додаткова література: 

23. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. – 

Львів: “Новий Світ - 2000”, 2004. – 248 с. 

24. О.П. Гавриленко. Екогеографія України: Навч. Посіб. – К.: 

Знання, 2008. – 646  

25. Шевчук В. Я. Екологічне управління: підручник / [В. Я. 

Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін.] – К.: Либідь,2004. – 432 с. 

26. Бровдій В.М. Екологічні проблеми України (проблеми 

ноогеніки): навч. посіб. / В.М. Бровдій, О.О. Гаца. – К.: НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2000. – 111 с. 

27. Бровдій В.М. Закони екології : навч. посіб. / В.М. Бровдій, О.О. 

Гаца. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – 178 с. 

28. Краснова М.В. Позняк Е.В., Коваленко Т.О. Правові форми 

екологічного контролю: Навчальний посібник // (за ред. Краснової М.В.). – 

К.: Алерта, 2012. – 760 с.www.library-odeku.16mb.com 

29. Костров М.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д. Державний 

екологічний контроль: Науково-виробниче видання. – Чернівці: Зелена 

Буковина.,2006. – 185 с. 

 

 

1.2 Перелік тем лекційного курсу 

 

Змістовний модуль 1. Правові засади діяльності державної 

екологічної інспекції 

 

Тема 1 Вступ. Головні проблеми охорони природи і 

природокористування. 

Структура, мета і задачі дисципліни, програма дисципліни. Зміст 

навчальної дисципліни. Знання, уміння і навички, що повинні бути 

сформовані в результаті вивчення дисципліни. Головні проблеми України з 

питань охорони природи і природокористування.  

Рекомендована література [1,21,23-27]. 

 

Тема 2.  Правові підстави створення державної екологічної інспекції 

України (ДЕІ). Структура і статус ДЕІ. 

Передумови створення державної екологічної інспекції України. 

Нормативно-правові акти на виконання яких  і якими була створена ДЕІ. 

Хронологія розвитку змін повноважень і статусу  ДЕІ. Сучасна структура і 

статус ДЕІ.  

Рекомендована література    [1-5,13,14,21]. 

http://sophus.at.ua/dir/0-0-1-88-20
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Тема 3. Завдання, функціональні обов’язки і права ДЕІ. 

Головні завдання, функціональні обов’язки, права і організація ДЕІ 

згідно чинного Положення про Державну екологічну інспекцію України. 

Рекомендована література [1,5,21]. 

 

Тема 4. Мета і основні принципи державного екологічного контролю 

Мета здійснення державного нагляду за дотриманням екологічного 

законодавства суб’єктами господарчої діяльності. Основні принципи 

державного нагляду за дотриманням нормативно-правових актів 

суб’єктами господарювання відповідно чинного законодавства.  

Рекомендована література  [1,6,21]. 

 

Тема 5. Види перевірок, організація і порядок здійснення 

державного екологічного контролю. 

Планові і позапланові перевірки, порядок складання планів, підстави 

для здійснення позапланових перевірок, організація здійснення державного 

нагляду. Порядок здійснення природоохоронного інспектування.  

Рекомендована література [1, 5-11,16,18-22,28,29]. 

 

Тема 6. Громадський екологічний контроль: права і обов’язки. 

Порядок при значення  громадських інспекторів з охорони природи. 

Права і обов’язки громадських інспекторів, координація їх діяльності. 

Позбавлення повноважень громадських інспекторів.  

Рекомендована література [1,12,21,28]. 

 

Тема 7. Політика реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Концепція реформування системи державного нагляду (контролю), її 

мета та строки виконання. Основні напрями реалізації Концепції, головні 

результати, які очікуються внаслідок її виконання. 

Рекомендована література [13,14,21]. 

 

Після вивчення змістовного модулю 1 лекційного курсу студент має 

знати:  

- правові підстави створення державної екологічної інспекції України 

(ДЕІ); 

- сучасну структура і статус ДЕІ; 

- основні завдання та функціональні обов’язки  ДЕІ; 

- права ДЕІ; 

- основні принципи державного екологічного контролю; 

- види перевірок організація їх проведення. 
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- підстави щодо проведення  позапланової державної екологічної 

перевірки; 

- мету і загальні вимоги до здійснення державного екологічного 

контролю; 

- мету та організацію діяльності, порядок призначення, права та 

обов’язки громадських інспекторів з охорони довкілля; 

- сучасний стан реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 

Змістовний модуль  2. Заходи впливу до порушників 

природоохоронного законодавства 

 

Тема 1. Адміністративні заходи впливу до порушників  

природоохоронного законодавства.  

Види адміністративних стягнень, які є компетенцією держаного 

екологічної інспекції. Основні і додаткові адміністративні стягнення. 

Статті адміністративного кодексу України за порушення 

природоохоронного і природно ресурсного законодавства. Порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 

екологічного законодавства.  

Рекомендована література  [9,11,21,22,28,29]. 

 

Тема 2.Дисциплінарні заходи впливу. Припинення дії  дозволів  та 

права спеціального природокористування. 

Заходи дисциплінарного впливу. Порядок  притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Умови 

припинення дії дозволів та права спеціального використання природних 

ресурсів. 

Рекомендована література    [1, 15, 21, 22,28,29]. 

 

Тема 3. Обмеження або припинення будівництва або виробничої 

діяльності. 

Підстави і умови обмеження  або припинення фінансування об’єктів 

будівництва. Підстави і умови обмеження або зупинення виробничої 

діяльності. Документи, які складає інспектор при застосуванні зазначених 

заходів впливу до порушників екологічного законодавства.   

Рекомендована література  [1,16,21,22,28,29]. 

 

Тема 4. Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану 

екологічними правопорушеннями. 

Поняття, підстави і умови, за яких настає майнова відповідальність. 

Способи обчислення шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями. 

Рекомендована література  [1,21,22,28,29]. 
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Тема 5. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення. 

Підстави для притягнення до кримінальної відповідальності за 

порушення екологічного законодавства. Документи, які складає ДЕІ  і 

направляє  до прокуратури для порушення кримінальної справи. 

Рекомендована література  [1,17,21,22,28,29]. 

 

 

1.3 Перелік тем і зміст практичних занять 

 

Тема 1.   Екологічні проблеми різних видів господарчої діяльності і 

шляхи їх запобігання.  

Глобальні екологічні проблеми. Екологічні проблеми природних 

ресурсів і окремих напрямків виробничої діяльності. Шляхи застереження і 

подолання екологічних проблем. 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Які головні екологічні проблеми кожного із природних ресурсів? 

2) Екологічні проблеми різних напрямків господарської діяльності. 

3)  Глобальні екологічні проблеми. 

4) Шляхи запобігання регіональних і глобальних екологічних 

проблем. 

Рекомендована література [1,21,23-27]. 

 

Тема 2. Нормативно-правова база здійснення державного  нагляду 

(контролю)  у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Правові документи створення Державної екологічної інспекції. 

Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність ДЕІ.  

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Яким документом і коли була створена державна екологічна 

інспекція? 

2) Які законодавчі акти з питань охорони природних ресурсів? 

3) Які закони регламентують екологічну безпеку України? 

4) Які нормативно-правові документи регламентують діяльність 

державної екологічної інспекції? 

5) Яким документом регламентується ступень  екологічного 

ризику суб’єкта господарчої діяльності? 

6) Які критерії ступеня екологічного ризику суб’єкта господарчої 

діяльності? 
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Рекомендована література [1-21]. 

 

Тема 3. Завдання, функціональні обов’язки і права ДЕІ.   

Завдання, функціональні обов’язки і права ДЕІ відповідно до 

діючого  Положення про державну екологічну інспекцію.  

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Основні завдання ДЕІ. 

2) Функціональні обов’язки ДЕІ. 

3) Права ДЕІ. 

 

Рекомендована література [5,21]. 

 

Тема 4. Планування і порядок підготовки до здійснення державного 

екологічного контролю. 

Етапи планування діяльності ДЕІ. Вимоги до етапу підготовки до 

здійснення екологічного контролю за дотриманням екологічного 

законодавства фізичними і юридичними особами.  

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Згідно якого нормативного документу здійснюється організація та 

провення перевірок суб'єктів господарчої діяльності щодо дотримання вимог 

природоохоронного законодавства? 

2) Яки види державних перевірок (контролю) існують в Україні? 

3) Яким документом визначається періодичність перевірок суб'єктів 

господарювання? 

4) Яки види планів складає держекоінспекція? 

5) Критерії  віднесення  суб'єктів  господарювання до групи 

суб'єктів з середнім ступенем ризику. 

6) Навести критерії  віднесення  суб'єктів  господарювання до 

групи суб'єктів з високим ступенем ризику. 

7) З якою періодичністю проводяться планові заходи державного 

контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, враховуючи ступінь 

ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного 

середовища? 

 

Рекомендована література [6,7,10,18-21]. 

 

 

Тема 5. Зміст документів, що складаються за результатами 

інспекторської перевірки. 
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Перелік документів, які складає державний інспектор з охорони 

природи за наслідками державного нагляду і їх зміст. 

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Які документи складаються за результатами проведеної 

перевірки? Що в цих документах зазначається? 

2) Які заходи адміністративного впливу може застосувати 

державний інспектор у разі виявлення порушень вимог 

природоохоронного законодавства? 

3) Що таке припис і як він складається? 

4) Який максимальний термін виконання приписів може бути 

встановлений і як цей термін встановлюється? 

5) Чи є припис обов’язковим для виконання і хто здійснює контроль 

за виконанням приписів?  

 

Рекомендована література [6,7,10,18-21]. 

 

 

Тема 6. Порядок застосування  правових заходів впливу до 

порушників природоохоронного законодавства.  

Види правових заходів до порушників природоохоронного 

законодавства і порядок їх застосування.  

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1). Що таке адміністративне правопорушення? 

2). З якого віку особи підлягають адміністративній відповідальності? 

3). Які види адміністративних стягнень встановлені КУпАП, за 

порушення природоохоронного законодавства?  

4). Наведіть перелік основних адміністративних стягнень. Наведіть 

перелік додаткових адміністративних стягнень. 

5). Чи можуть бути накладені основні і додаткові види стягнень 

одночасно? 

6). Які види адміністративних стягнень застосовуються при 

розгляданні справ про адміністративні порушення в галузі охорони 

природи та раціонального використання природних ресурсів? 

7). Який документ складається при виявлені порушень вимог 

природоохоронного законодавства? Порядок його складання. 

8). В який строк розглядаються справи про адміністративне 

правопорушення? Що треба з’ясувати посадовій особі при розгляді справи 

про адміністративне правопорушення? В який термін може бути накладено 

адміністративне стягнення? 
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9). Який документ складається при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення? Порядок його складання.  

10). В який термін може бути оскаржена або опротестована 

постанова про накладання адміністративного стягнення? До якого органу 

може бути надана скарга або протест? Яке рішення може бути прийняте 

при розгляді скарги або протесту? 

 

Рекомендована література [6,7,10,18,21]. 

 

Тема 7. Вивчення  статтей  КУпАП, що є компетенцією ДЕІ.  

Статті адміністративного кодексу України за порушення 

природоресурсного і природоохоронного законодавства і умови їх 

використання  для притягнення до адміністративної відповідальності. 

 

Питання для самоперевірки та обговорення 

 

1) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушення законодавства в питаннях охорони навколишнього природного 

середовища? 

2) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях використання земельних ресурсів. 

3) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях використання та охорони надр. 

4) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях використання водних ресурсів. 

5) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях використання лісових ресурсів. 

6)  Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях охорони та використання 

атмосферного повітря. 

7) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях охорони та використання обєктів 

рослинного світу. 

8) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень законодавства в питаннях охорони та використання обєктів 

тваринного світу. 

9) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушень зазконодавства в питаннях поводження з відходами, 

небезпечними хімічними речовинами. 

10) Перелічити статті КупАП, що визначають стягнення за 

порушення законодавства в галузі забезпечення екологічної безпеки. 

 

Рекомендована література [6,7,10,18,21]. 
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПО 

ВИВЧАННЮ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

2.1 Загальний порядок вивчення та питання самоперевірки 

теоретичного матеріалу 

 

 

При вивченні тем змістовного модулю 1 «Правові засади діяльності 

державної екологічної інспекції» студентам слід звернути увагу на 

аспекти, що наведені нижче. 

При підготовці до теми 1 «Головні проблеми охорони природи і 

природокористування.» студент повинен знати матеріал з рекомендованої 

основної літератури [1,21]. 

Особливу увагу треба звернути на: сучасний екологічний стан 

довкілля в Україні, причини його незадовільного стану та шляхи 

вирішення цієї проблеми.  

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 1 

1. Які головні причини незадовільного екологічного стану в Україні? 

2. В чому полягають наслідки незадовільного екологічного стану 

України? 

3. Які головні екологічні проблеми в Україні? 

4. У чому полягає екологічна проблема поводження з відходами? 

5. Які екологічні проблеми природних ресурсів – атмосферного 

повітря, поверхових і підземних вод, надр, земельних ресурсів, тваринного 

і рослинного світу?  

6. Який відсоток природно-заповідних територій в Україні?  

7. Шляхи  вирішення екологічних проблем.  

 

При вивченні теми 2 «Правові підстави створення державної 

екологічної інспекції України (ДЕІ). Структура і статус ДЕІ»  студент 

повинен знати матеріал з рекомендованої основної літератури [21] та 

нормативно-правові документи[1-5,13,14]. 

Особливу увагу треба приділити історії створення державної 

екологічної інспекції в Україні, а також сучасній структурі та статусу ДЕІ. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 2 

1. Які головні напрямки екологічної політики України? 

2. На виконання якого закону створена Державна екологічна 

інспекція України? 

3. Коли і яким документом створена Державна екологічна 

інспекція України? 
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4. У якому складі була створена Державна екологічна інспекція 

України? 

5. Коли і яким документом було затверджено перше Положення 

про Державну екологічну інспекцію України? 

6. Який статус був наданий Державної екологічної інспекції 

України при її створенні? 

7. У якому році Державної екологічної інспекції України був 

наданий статус  урядового органу державного управління? 

8. У якому році екологічні інспекції областей отримали статус 

юридичної особи? 

9. Яким документом і коли затверджено Положення про 

Державну екологічну інспекцію України, яке дійсне на теперішній час? 

10. Які територіальні органи Державної екологічної інспекції 

України  були створені у 2011 році? 

 

При вивченні теми 3 «Завдання, функціональні обов’язки та права  

ДЕІ» студент повинен знати матеріал з рекомендованих нормативно-

правових документів [ 1,5] та основної літератури [ 21]. 

Особливу увагу слід приділити завданням, функціональним 

обов’язкам та правам  ДЕІ відповідно до діючого Положення про ДЕІ. 

Крім того, знати права і обов’язки Голови ДЕІ. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 3 

1. Основні завдання Державної екологічної інспекції України. 

2. Які функціональні обов’язки Державної екологічної інспекції 

України? 

3. За якими юридичними особами ДЕІ здійснює контроль за 

дотриманням екологічного законодавства? 

4. За якими фізічними особами здійснює ДЕІ контроль щодо 

дотримання екологічного законодавства? 

5. Перерахувати вимоги екологічного законодавства, які повинні 

дотримуватися усіма юридичними і фізічними особами, які знаходяться на 

території України. 

6. Яким чином ДЕІ забезпечує організацію своєї діяльності? 

7. Права Державної екологічної інспекції України. 

8. Хто є голова Державної екологічної інспекції за посадою? 

9. Які функціональні обов’язки Голови ДЕІ? 

10. Які атрибути юридичної особі має Державна екологічна інспекція 

України?   

 

При вивчені теми 4 «Мета і основні принципи державного 

екологічного контролю»  студент повинен знати матеріал з 

рекомендованих  нормативно-правових документів [1,6] та основної 
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літератури [21] 

Особливу увагу при вивчені  теми слід приділити основним  

поняттям Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», знати мету, основні 

принципи та загальні вимоги до здійснення державного нагляду 

(контролю).   

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 4 

1. Що є метою державного екологічного нагляду (контролю)? 

2. Яким законом регулюється здійснення державного нагляду 

(контролю) за господарчою діяльністю суб’єктів господарювання? 

3. Яке значення має термін «державний нагляд (контроль)»? 

4. Яке  визначення поняття «прийнятий ризик»? 

5. Яке визначення поняття «ризик»? 

6. Хто може бути «третьою особою» при здійсненні державного 

нагляду (контролю)? 

7. Які основні принципи державного нагляду (контролю)? 

8. Які загальні вимоги до здійснення державного нагляду 

(контролю)? 

 

 

При вивченні теми 5 «Види перевірок, організація і порядок 

здійснення державного екологічного контролю» студенти повинні знати 

матеріал з рекомендованих  нормативно-правових документів [1, 5-

11,16,18-20] і рекомендованої основної літератури [21,22]. 

 

Особливу увагу при вивченні теми слід приділити видам перевірок, 

їх підставам та термінам. Знати порядок організації перевірок, документи, 

що складаються внаслідок перевірок. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 5 

1. Яким законодавчим актом регулюється державний нагляд 

(контроль)  у сфері господарчої діяльності? 

2. Згідно якого нормативного документу здійснюється організація та 

провення перевірок суб'єктів господарчої діяльності щодо дотримання вимог 

природоохоронного законодавства? 

3. Яки види державних перевірок (контролю) існують в Україні? 

4. Яким документом визначається періодичність перевірок суб'єктів 

господарювання? 

5. Яки види планів складає держекоінспекція? 

6. Що є підставою планової перевірки? 

7. Термін проведення планової перевірки. 

8. Що є підставою для проведення позапланової перевірки? 
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9.  Термін проведення позапланової перевірки. 

10.  Чи дозволяється подовження терміну здійснення перевірки? 

11. З яких частин складається перевірка? 

12. Який порядок організації перевірки? 

13. Дії  інспектора при підготовки до планової перевірки. 

14. Права державного інспектора при здійсненні перевірки. 

15. Обов'язки державного інспектора при здійсненні перевірки. 

16. Який документ складає інспектор в наслідок перевірки? 

17. Яка інформація міститься в акті перевірки? 

18. Коли і хто підписує акт перевірки? 

19. Яки документи складає інспектор при виявленні порушень 

природоохоронного законодавства?   

20. Дії інспектора при виявленні порушень які мають ознаки злочину. 

21. Хто здійснює контроль за виконання приписів, економічних 

стягненнь за порушення природохоронного законодавства. 

 

 

При вивченні теми 6 «Громадський екологічний контроль: права та 

обов’язки» студенти повинні знати матеріал з рекомендованих  

нормативно-правових документів [1,12] та основної літератури[21]. 

Особливу увагу при вивченні теми слід приділити змісту діючого 

Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Знати 

порядок призначення громадських інспекторів, хто координує їх 

діяльність. Крім того необхідно детально розглянути права та обов’язки 

громадських інспекторів. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 6 

1. На підставі яких документів розроблено Положення про 

громадських  інспекторів з охорони довкілля? 

2. Хто організує роботу громадських 

інспекторів з охорони довкілля? 

3. Хто може бути громадським інспектором з охорони 

довкілля і на яких засадах? 

4. Який порядок призначення громадських інспекторів? 

5. Який документ отримають громадські інспектори?  

6. Яким чином координується діяльність громадських 

інспекторів? 

7. Які права має громадський інспектор? 

8. Які обов’язки громадського інспектора? 

9. За яких обставин і яким чином громадський інспектор може 

бути позбавлений  повноважень? 
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При вивченні теми 7 «Політика реформування системи державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища» студенти повинні опанувати матеріал з рекомендованих 

нормативно-правових документів [13,14] та основної літератури[21]. 

Особливу увагу необхідно приділити змісту Концепції реформування 

системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. . Звернути увагу на її основні етапи, напрямки та 

очікувані результати. Знати, які  територіальні органи ДЕІ ліквідовано і 

створено у 2018 році.  

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 7 

1. Перелічіть природоохоронні проблеми України, які потребують 

негайного розв’язання. 

2. У якому році була прийнята Концепція реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища? 

3. Мета Концепції реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища? 

4. В який строк планується здійснити реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища? 

5. Які етапи реалізації Концепції реформування системи державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища? 

6. Які основні напрямки реалізації Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища? 

7. Як планується перерозподілити природоохоронні функції та 

повноваження різних органів влади? 

8. Які органи планується створити замість існуючих сьогодні ДЕІ? 

Які функції на них будуть покладені? 

9. Які зміни передбачені Концепцією стосовно здійснення планових 

перевірок? 

10. Які результати очікуються після реалізації Концепції 

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища? 

11. Які на сьогоднішній день вже реалізовані етапи Концепції? 

12. Які міжрегіональні територіальні органи ДЕІ утворені у 

2018році? 

13. Які територіальні органи ДЕІ ліквідовано у 2018році? 

 

При вивченні тем змістовного модулю 2 «Заходи впливу до 

порушників природоохоронного законодавства» студентам слід 
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звернути увагу на аспекти, що наведені нижче. 

 

При вивчені теми 1 «Адміністративні заходи впливу до порушників  

природоохоронного законодавства» студенти повинні опанувати 

теоретичний матеріал з рекомендованих нормативно-правових документів 

[9,11] та основної літератури  [21,22]. 

При вивчені матеріалів особливу увагу необхідно приділити  видам 

адміністративних стягнень, а також статтям КУпАП, що  є компетенцією ДЕІ. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 1 

1. Що є адміністративним правопорушенням? 

2. Які передбачені КУАП види адміністративних стягнень? 

3. Хто може бути притягнутий  на території України до 

адміністративної відповідальності за правопорушення? 

4. Які види адміністративних стягнень належать до компетенції 

органів охорони природи? 

5. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо власності 

на природні ресурси? 

6. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо псування і 

забруднення с/г земель? 

7. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо охорони 

надр? 

8. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо правил 

охорони вод? 

9. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо охорони 

лісових ресурсів? 

10. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо охорони 

атмосферного повітря? 

11. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо 

поводження з відходами? 

12. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо 

поводження з тваринним світом? 

13. Які статті КУАП стосуються правопорушення на 

природоохоронних територіях? 

14. Які статті КУАП стосуються правопорушення щодо охорони  

здоров'я населення? 

15. Який Центральний орган виконавчої влади реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

природи і природокористування і може накладати адміністративні 

стягнення з цього приводу? 

16. Хто може складати протоколи про адміністративні 

правопорушення в галузі охорони природи і природокористування? 
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При вивчені теми 2 «Дисциплінарні заходи впливу. Припинення дії 

дозволів на права спеціального природокористування» студенти мають 

вивчити матеріал, що наведений у рекомендованих нормативно-правових 

документах  [1, 15] та основній літературі [21, 22]. 

Особливу увагу необхідно приділити підставам та  видам 

дисциплінарної відповідальності. А також необхідно знати особливості 

припинення дії дозволів на права спеціального природокористування 

відповідно до діючого законодавства. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 2 

1. Які дисциплінарні проступки є підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності? 

2. Види дисциплінарних стягнень за екологічні правопорушення. 

3. Які є види скасування дозволів на право спеціального 

природокористування? 

4. Який документ надається природокористувачу при 

тимчасовому скасуванні дозволу на спеціальне природокористування? 

5. Чим супроводжується остаточне скасування дозволу на 

спеціальне природокористування? 

6. За чий рахунок здійснюється демонтаж споруд і пристроїв 

порушення природоохоронного законодавства?  

 

При вивчені теми 3 «Обмеження або припинення будівництва або 

виробничої діяльності» студенти повинні опанувати теоретичний матеріал 

з рекомендованих нормативно-правових документів [1,16] та основної 

літератури  [21,22]. 

При вивчені матеріалів особливу увагу необхідно приділити  вимогам 

діючого законодавства щодо обмеження або припинення будівництва або 

виробничої діяльності. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 3 

1. Що є підставою для прийняття рішення з обмеження або 

тимчасового припинення виробничої діяльності? 

2. Чи попереджається суб`єкт господарювання щодо прийняття 

рішень  при обмеження або тимчасове припинення виробничої діяльності? 

3. Яким чином здійснюється обмеження або тимчасове 

припинення виробничої діяльності?  

4. Хто може відмінити Постанову про обмеження або тимчасове 

припинення виробничої діяльності?  

5.  За яких обставин здійснюється  обмеження або тимчасове 

припинення будівництва або реконструкції  об`єктів? 

6. Яким чином здійснюється обмеження або тимчасове 

припинення будівництва або реконструкції  об`єктів?  
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При вивчені теми 4 «Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану 

екологічними правопорушеннями» студенти повинні опанувати 

теоретичний матеріал з рекомендованих нормативно-правових документів 

[1] та основної літератури  [21,22]. 

При вивчені матеріалів теми необхідно визначити, які порушення 

природоохоронного законодавства є підставою матеріальної (майнової) 

відповідальності. Особливу увагу необхідно приділити  вимогам діючого 

законодавства щодо відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам. 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 4 

1. Які порушення природоохоронного законодавства є підставою 

матеріальної (майнової) відповідальності? 

2. За яких умов настає майнова відповідальність? 

3. Які існують методи обчислення шкоди, заподіяної екологічним 

правопорушенням? 

4. Які існують види майнової відповідальності? 

5. За які види антропогенного навантаження здійснюється плата 

за забруднення природного середовища? 

6. Які заходи реагування передбачені до порушників 

екологічного законодавства? 

 

При вивчені теми 5 «Кримінальна відповідальність за екологічні 

правопорушення» студенти повинні опанувати теоретичний матеріал з 

рекомендованих нормативно-правових документів [1,17] та основної 

літератури  [21,22]. 

Знати розділ Кримінального кодексу України, який стосується злочинів 

проти довкілля. При вивчені матеріалів особливу увагу необхідно приділити  

діям інспектора стосовно виявленого екологічного злочину. 

 

Питання для самоконтролю при вивчанні матеріалу за темою 5 

 

1. У якому випадку можлива кримінальна відповідальність за 

екологічні правопорушення? 

2. Які матеріали направляються державної екологічної інспекцією 

до прокуратури для порушення кримінальної справи? 

3. Як називається розділ Кримінального кодексу України стосовно 

екологічних правопорушень? 

4. Скільки у Кримінальному кодексі України статей відносно 

екологічних правопорушень? 

5. Які карні міри за екологічні правопорушення передбачені у 

Кримінальному кодексі України? 

6. На який максимальний строк позбавлення волі може бути 

покараний правопорушник екологічного законодавства? 
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3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

Контрольну роботу (реферат) має виконувати кожний студент 

індивідуально в письмовій формі відповідно до цих вказівок та 

запропонованих варіантів. Виконання роботи не відповідно до вказаного 

варіанту чи компіляція окремих положень та змісту робіт інших студентів є 

підставою для незарахування її до заліку з обов'язковим дотриманням терміну 

виконання  етапів роботи. 

Виконанню контрольної роботи має передувати вивчення 

рекомендованих джерел навчальної і наукової літератури та нормативно-

правових документів. 

Контрольну роботу студент виконує у міжсесійний період і вона 

складається з теоретичної частини. Кількісна оцінка за цей вид роботи 

визначається з урахуванням виконання етапів роботи (табл.3.1), обсягу 

виконання роботи та глибини розкриття теми, а також оформлення роботи 

згідно з вимогами. 

У контрольній роботі необхідно навести зміст роботи, посилання на 

літературні джерела, які були використані при написанні роботи. Контрольна 

робота  повинна мати таку структуру: Зміст; Вступ; Основна частина; 

Висновки; Перелік посилань; Додатки (за наявності). 

У вступи наводиться огляд літературних джерел за темою роботи. 

Отримати завдання для виконання контрольної роботи студент може у 

викладача на установчих заняттях, на кафедрі або на особисту  електронну 

адресу.  

Контрольна робота перевіряється по етапах виконання, що наведені у 

табл.3.1. Варіанти своїх робіт студент надсилає на електрону адресу кафедри 

екологічного права і контролю –law-ecology@odeku.edu.ua. в терміни які 

зазначені в табл.3.1.  

Консультації по виконанню контрольної роботи надає в електронному 

вигляді викладач, який за навчальним планам  має відповідне навантаження. 

 

Таблиця 3.1 - Терміни перевірки контрольної роботи в міжсесійний 

період 

Частина контрольної роботи Строк 

контролю 

Бал 

оцінювання 

Складання плану реферату. 

Написання вступу до реферату 

1-5 листопада 5 балів 

Написання основної частини 

реферату 

1-5 лютого 10 балів 

Написання висновків по 

реферату 

1-5березня 5 балів 

mailto:law-ecology@odeku.edu.ua
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Подання готової роботи на 

перевірку 

1-5 травня 10 балів 

РАЗОМ  30 балів 

 

Теми контрольної роботи 

 

1. Головні екологічні проблеми України.  

2. Державний екологічний контроль – принципи контролю, 

головна мета, види перевірок, порядок їх планування і проведення. 

3. Статус і склад державної екологічної інспекції на теперішній 

час. Головні завдання державної екологічної інспекції. 

4. Функціональні обов’язки державної екологічної інспекції.  

5. Права державної екологічної інспекції.  

6. Види  державних перевірок. Порядок планування і проведення 

перевірок. Підстави для проведення позапланової перевірки. Термін 

проведення планової і позапланової  перевірки. 

7. Державна політика України у галузі охорони атмосферного 

повітря.  

8. Державна політика України у галузі охорони водних ресурсів. 

9. Державна політика України у галузі охорони земельних 

ресурсів. 

10. Державна політика України у галузі охорони надр. 

11. Державна політика України у галузі охорони  тваринного світу. 

12. Державна політика України у галузі охорони рослинного світу. 

13.Державна політика України у галузі охорони лісових ресурсів. 

14.Мета, цілі та завдання національної екологічної політики України.  

15.Природні і антропогенні  джерела   концентрації СО2    у 

атмосфері. 

16. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду України. 

17. Концепція збереження біологічного різноманіття України. 

18.Джерела забруднення поверхових і підземних вод,  міри до 

запобігання їх забрудненню. 

19.Екологічні проблеми морських акваторій України. 

20. Екологічні проблеми України. Шляхи їх вирішення. 

 

 

Максимальний бал, що може одержати студент за контрольну 

роботу складає 30 балів. 

Зарахована контрольна робота свідчить про те, що студент одержав 

сумарну оцінку не менше 18 балів, тобто не менше 60% від максимально 

можливої суми. Не зарахована контрольна робота свідчить про те, що 

студент одержав оцінку меншу 18 балів, в цьому випадку робота 
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повертається на доробку. Зарахована контрольна робота є допуском до 

складання іспиту. 

Додержання викладених вказівок сприятиме формуванню у студентів 

професійних навичок та підвищенню їхньої загальної і спеціальної еколого-

правової культури, вміння працювати з нормативно-правовими актами. 

Невиконання вищенаведених навчально-методичних вимог є підставою для 

повернення контрольної роботи студенту на доопрацювання, уточнення 

окремих положень та висновків у справі і незарахування її. Робота після 

відповідних доробок може бути подана для повторної перевірки і остаточної 

оцінки викладача. Варіант контрольної роботи студент обирає за двома 

останніми цифрам номеру особистої залікової книжці, користуючись табл.3.2. 

 

Таблиця 3.2− Відповідність номера теми двома останнім цифрам 

номеру залікової книжці 

№ 

теми 

Останні цифри  

№ залікової книжці 

№ 

теми 

Останні цифри 

№ залікової книжці 

1 01;  11;  21;  31;  41; 11 51;  61;  71;  81;  91; 

2 02;  12;  22;  32;  42; 12 52;  62;  72;  82;  92; 

3 03;  13;  23;  33;  43; 13 53;  63;  73;  83;  93; 

4 04;  14;  24;  34;  44; 14 54;  64;  74;  84;  94; 

5 05;  15;  25;  35;  45; 15 55;  65;  75;  85;  95; 

6 06;  16:  26;  36;  46; 16 56;  66;  76;  86;  96; 

7 07;  17;  27; 37;  47; 17 57;  67;  77;  87;  97; 

8 08;  18;  28;  38;  48;   18 58;  68;  78;  88;  98; 

9 09;  19;  29;  39;  49; 19 59;  69;  79;  89;  99; 

10 00;  10;  20;  30;  40; 20 50;  60;  70;  80;  90 
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4 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Організація контролю знань студентів побудована за 

накопичувально-модульним принципом згідно вимог діючого в 

університеті Положення «Про проведення підсумкового контролю знань 

студентів».  

Головною формою вивчання дисципліни «Екологічний контроль» є 

самостійна робота по вивчанню усіх складових програми дисципліни:  

підготовка до лекційних занять, яка передбачає затратити , самостійного 

вивчення окремих тем навчального курсу, підготовка до контролюючих 

заходів (підсумкової модульної контрольної роботи і іспиту) та написання 

реферату ( міжсесійна контрольна робота  для студентів заочної форми 

навчання).  

Кваліфікаційними вимогами до студентів, які вивчають дисципліну 

“Екологічний контроль ” є володіння знаннями та уміннями з теоретичного 

та практичного навчання – розділи змістових модулів програми навчальної 

дисципліни та самостійної роботи.  

Програмний курс лекцій та практичних занять розбито на окремі 

модулі: теоретичний  і практичний курс мають по   2 модуля. Інтегральна 

оцінка засвоєння студентами знань та вмінь по дисципліні   складається із 

оцінок, отриманих студентами по окремим  видам занять.. 

Формами контролю засвоєння теоретичних знань є письмова 

відповідь студента на кожної лекції на запитання з теми попередньо лекції 

(поточний контроль стаціонару), модульна контрольна робота за усіма 

змістовими модулями, участь у  семінарському занятті  і міжсесійної 

контрольної роботи  (реферат) заочна форма навчання.  

Результати поточного контролю під час лекційних занять на 

стаціонарі оцінюється в один бал за умови вірної відповіді на запитання з 

теми попередньо лекції. Загальна сума балів поточного контролю з 

теоретичної частини дисципліни складає 15. 

Модульна контрольна робота виконується кожним студентом за 

своїм варіантом. Кожен варіант складається з двох питань відповідно  з 

тем кожного змістовного модуля. Максимальна кількість балів за 

виконану підсумкову модульну контрольну роботу становіть 20 балів. 

З практичної частини дисципліна складається з 2 модулів. Формою 

контролю засвоєння практичної частини для стаціонара є   дві контрольні 

роботи, які містять питання за темами відповідних практичних змістовних 

модулів . Кожна  модульна контрольна робота практичної частини курсу  

оцінюється у 20 балів.  

 Для студентів заочної форми навчання передбачена одна 

контрольна робота за усіма темами  занять. Максимальна оцінка складає 

20 балів. 
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Індивідуальне завдання у виді  реферату (заочне навчання)  

оцінюється максимально у 30 балів. При цьому оцінюється повнота 

розкриття теми  у 20 балів. Оформлення згідно встановлених вимог у 10 

балів. 

Інтегральна оцінка за результатами навчання на протязі семестру є  

сума балів, які отримав студент за всіма видами контролю. Для студентів 

стаціонару вона складає 75 балів, а заочної форми навчання – 50 балів. 

Організація підсумкового контролю знань побудована згідно із 

Положенням «Про проведення підсумкового контролю знань студентів 

ОДЕКУ» від 30.04.2015 р. – врахування накопичених студентом за 

навчальний семестр результатів поточного контролю. 

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового 

контролю з дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені 

робочою навчальною програмою дисципліни і набрав за модульною 

системою суму балів не менше 50% від максимально можливої за 

практичну частину дисципліни. Іспит проводиться у письмовій формі за 

білетами, які містять у собі два тестових завдання відкритого типу (кожне з 

яких є питанням з відповідного теоретичного модуля). Оцінювання 

відповідей здійснюється викладачем згідно з критеріями, визначеними у 

Положенні про критерії оцінки знань студентів ОДЕКУ та Інструкції про 

«Порядок проведення та критерії оцінювання відповідей студентів під час 

письмових іспитів».  

Для денної форми навчання студент, який не має на початок 

заліково-екзаменаційної сесії заборгованості по дисципліні, що 

завершується:  

- – екзаменом, складає письмовий іспит за затвердженим 

розкладом та процедурою, яка виписана у пп. 2.7–2.10 Положення про 

проведення підсумкового контролю знань студентів, причому загальний 

бал успішності з дисципліни є усередненим між кількісною оцінкою 

поточних контролюючих заходів та кількісною оцінкою, одержаною 

студентом на іспиті; якщо ж кількісна оцінка, одержана студентом на 

іспиті, менше 50% від максимально можливої, то загальний бал успішності 

дорівнює балу успішності на іспиті.  

- Питання про допуск до семестрового екзамену за підсумками 

модульного накопичувального контролю регламентуються п. 2.4 

Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів, а 

саме студент вважається допущеним до підсумкового семестрового 

контролю (ПСК) з дисципліни, якщо він виконав всі види робіт, 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни і набрав за 

модульною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої 

за практичну частину дисципліни. 
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Для заочної форми навчання студент, який не має на початок 

заліково-екзаменаційної сесії заборгованості по дисципліні, що 

завершується:  

- екзаменом, складає письмовий іспит і накопичена підсумкова 

оцінка розраховується за формулою  

             ПО = 0,5 × ОПК + 0,25 × (ОЗЕ + ОМ),                                (4.1) 

Де  ОПК – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) 

заходу підсумкового контролю;  

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється у шкалі ЄКТС та за 

національною шкалою (табл.4.1).  

Таблиця 4.1 – Шкала оцінювання за шкалою ЄКТС та системою в 

університеті 

 

За шкалою 

ЄКТАС 

За національною 

системою 
Бал успішності 

А відмінно 90 – 100 

B добре 82 – 89,9 

C добре 74 – 81,9 

D задовільно 64 – 73,9 

E задовільно 60 – 63,9 

FX незадовільно 35 – 59,9 

F незадовільно 1 – 34,9 

 

Перелік тем до іспиту 

 

1. Головні причини незадовільного екологічного стану  в Україні 

2. Головні екологічні проблеми в Україні. 

3. Екологічна проблема поводження з відходами 

4. Шляхи  вирішення екологічних проблем 

5. Головні напрямки екологічної політики України 

6. Порядок створення і функціонування  Державної екологічної 

інспекції України 

7. Хронологія розвитку і стан  Державної екологічної інспекції 

України   на теперішній час? 

8. Нормативно-правові акти,  що  регулюють здійснення 

держаного нагляду (контролю) за господарчою діяльністю суб’єктів 

господарювання . 

9. Мета і принципи  державного екологічного нагляду 

(контролю). 

10. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду 

(контролю)? 

11. Порядок організації і проведення державного екологічного 

контролю. 



 30 

12. Права і обов’язки державного інспектора при здійсненні 

перевірки (контролю). 

13. Порядок складання документів за результатами контролю і їх 

зміст. 

14. Документи, які  складає інспектор при виявленні порушень 

природоохоронного законодавства, у тому числі таких, що мають озани 

злочину   

15. Порядок надання статусу «Громадського інспетора з охорони 

природи» і організація його діяльності. 

16. Адміністративна відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства згідно діючих правових документів. 

17. Дисциплінарна відповідальність за екологічні 

правопорушення, види дісциплінарних стягнень. 

18. Порядок обмеження або тимчасового припинення виробничої 

діяльності при екологічних правопорушеннях. 

19. Матеріальна (майнова) відповідальність за екологічні 

правопорушення. 

20.  Державні органи що мають право застосовувати заходи 

реагування до порушників природоохоронного  законодавства. 

21. Кримінальна відповідальність  за екологічні правопорушення. 
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5 БАЗОВІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ 

 

 

В результаті вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані наступні 

базові знання: 

- правові підстави створення державної екологічної 

інспекції України (ДЕІ); 

-  сучасна структура і статус ДЕІ; 

- основні завдання та функціональні обов’язки  ДЕІ; 

- права ДЕІ;  

- основні принципи державного екологічного контролю; 

- види перевірок і організація їх проведення; 

- підстави щодо проведення  поза планової державної 

екологічної перевірки; 

- мета і загальні вимоги до здійснення державного 

екологічного контролю; 

- мета та організація діяльності, порядок призначення, права 

та обов’язки громадських інспекторів з охорони довкілля; 

- види заходів впливу до порушників природоохоронного 

законодавства; 

- зміст та порядок застосування адміністративних заходів 

впливу до порушників природоохоронного законодавства; 

- зміст та порядок застосування дисциплінарних заходів 

впливу; 

- умови притягнення до кримінальної відповідальності за 

порушення природоохоронного законодавства. 

 

базові уміння: 

- складати плани роботи інспекції з урахування ступеню 

екологічного ризику суб’єктів господарювання; 

- визначати перелік питань  інспекторської перевірки суб’єкта 

господарювання; 

- готувати проекти наказу на здійснення перевірки і повідомлень  

про це суб’єктів господарювання; 

- складати документи за наслідками перевірки 

природоохоронної діяльності суб’єкта господарювання;  

-  застосовувати діючи правові акти для притягнення до 

відповідальності порушників природоохоронного 

законодавства . 
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Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної 

роботи для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни 

“Екологічний контроль”/ спеціальності 101 «Екологія» / професор , 

д.геогр.н. Лоєва І.Д., ст. викладач кафедри екологічного права і контролю 

Тимощук М.О., ас. Снісаренко В.В. – Одеса, ОДЕКУ, 2018р., 32 с., укр. 

мова. 
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