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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання дисципліни є вивчення взаємовідносин між 

об'єктами та суб'єктами господарювання, антропогенного впливу на 
середовище існування біорізноманіття і стан природних ресурсів, порядку 

визначення збитків, завданих довкіллю.  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологічне 
інспектування» є : 
 

− встановлення закономірності у взаємовідносинах між людиною, 
об'єктами господарювання, живими організмами і довкіллям,  

− визначення порядку застосування законодавчих і нормативних 
документів у природоохоронному контролі, при оцінюванні 
екологічного стану об'єктів, ступеню і характеру їх впливу на 
довкілля,  

− встановлення дотримання цими об'єктами вимог законодавства, норм 
і правил у галузі охорони природи для своєчасного вжиття заходів по  

усуненню виявлених порушень та попереджень негативного впливу 
на довкілля.  

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей:  

ФК15. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного 
стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах 
неповної інформації та суперечливих вимог 

 

3. Результати навчання 

 

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 
захисту навколишнього середовища.  

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань 
екології, природокористування та захисту довкілля  

ПР12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та 
аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.  

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та 
господарської діяльності на довкілля. 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: обов’язкові дисципліни рівня 
бакалавр. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Державні органи екологічного контролю і інспектування. 
Система органів екологічного контролю. Повноваження органів 

екологічного контролю. Форми екологічного контролю. 

 

Тема 2. Загальна характеристика Державної екологічної інспекції та 

Державних екологічних інспекцій в областях, містах.  

Загальні відомості про інспекції. Повноваження і права Державної 
екологічної інспекції. Повноваження і права Державних екологічних інспекцій  

в областях, містах. Керівництво інспекцій. Регіональні Чорноморсько— 
Азовські інспекції. 

 

Тема 3. Організація проведення інспекторських перевірок суб’єктів 

господарювання щодо дотримання ними вимог природоохоронного 

законодавства.  

Юридичні аспекти перевірок. Загальні відомості про здійснення 

перевірки. Планування, організація, порядок призначення і підготовка до 
перевірки. Види і частини перевірки. Права та обов’язки державних 
інспекторів. Форми Повідомлення про проведення планової перевірки і 

Направлення на проведення перевірки. 

 

Тема 4. Порядок проведення і оформлення інспекторської перевірки 

суб’єктів господарювання.  

Початок перевірки. Хід перевірки. Оформлення перевірки. Форми 

документів перевірки. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства, Припис, Подання про видачу, зупинення дії або анулювання 

дозволу, ліміту, квоти. 

 

Тема 5. Перевірка повітряохоронної діяльності підприємств і 

нормативи часу при здійсненні інспектування.  

Загальні відомості. Стаціонарні джерела забруднення. Вимоги до 
розміщення та обладнання місць відбору проб з газопилових потоків. Пересувні 
джерела забруднення. Нормативи часу при перевірці дотримання 
повітряохоронного законодавства підприємствами. 

 

Тема 6. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на 

підприємстві і звіт про неї.  

Регламентція проведення інвентаризації і складання звіту. Основні 

терміни та їх визначення. Порядок проведення інвентаризації. Зміст звіту. 
Додатки до інструкції «Про зміст та порядок складання звіту про проведення 

інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві». 

 

Тема 7. Перевірка водоохоронної діяльності і нормативи часу при 
здійсненні інспектування.  

Загальні відомості. Перевірка водоспоживання. Перевірка 
водовідведення. Перевірка санітарного стану території об’єкту і потенційних 
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джерел забруднення поверхневих і підземних вод. Перевірка водоохоронної 
діяльності. Відбір проб води. Нормативи часу при перевірці підприємств на 
дотримання водоохоронного законодавства. 

 

Тема 8. Екологічний контроль за впливом тваринницьких 

комплексів на водні об’єкти.  

Регламентція здійснення контролю. Особливості забруднення вод 
тваринницькими комплексами. Водопостачання комплексів і норми витрат 
води. Основні схеми обробки гною. Об’єкти перевірки на тваринницьких 

комплексах. Оформлення результатів перевірки. 

 

Тема 9. Порядок планування, проведення і оформлення перевірок 

умов використання та охорони земель, а також застосування заходів 

впливу до порушників земельного законодавства.  

Юридичні аспекти державного контролю за використанням і охороною 
земель. Методи здійснення державного контролю. Види перевірок. Порядок 

проведення перевірок. Оформлення документів за результатами перевірок. 
Порядок застосування заходів впливу до порушників земельного законодавства. 
Форми документів (акта, протоколу, припису) за результатами перевірок. 

 

Тема 10. Порядок встановлення, обчислення та сплати зборів за 

забруднення навколишнього природного середовища.  

Юридичні аспекти питання. Види і платники збору, об’єкти обчислення 
збору. Порядок обчислення збору. Порядок подання податкового розрахунку 

збору. Порядок сплати збору. Контроль за дотриманням лімітів на скидання 
забруднювачів і розміщення відходів, а також за обчисленням, своєчасністю і 

повнотою сплати збору. Відповідальність і права платників збору. 

 

Тема 11. Вилучення знарядь незаконного добування природних 

ресурсів та продукції, що з них вироблена 

Знарядя незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з  

них вироблена та випадки їх вилучення. Правила вилучення знарядь 
незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена та 
випадки їх вилучення 

 

Тема 12. Громадський природоохоронний контроль  

Права громадських інспекторів. Громадський природоохоронний 
контроль в екобезпечному. 
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6. Структура навчальної дисципліни 
              Кількість годин     

    
Назви тем 

    денна форма    заочна форма  
       

усього 

 
у тому числі 

усього 

 
у тому числі            

         л  п лаб  с.р. л п лаб  с.р. 

ТЕМА   1. Державні органи              

екологічного контролю  і 12 2  2   8 12 2    10 

інспектування.                  

ТЕМА 2.  Загальна  характеристика              

Державної  екологічної інспекції та 
14 4 

 
2 

  
8 14 2 

   
12 

Державних екологічних інспекцій в 
      

             

областях, містах.                  
              

ТЕМА  3.  Організація   проведення              

інспекторських  перевірок  суб’єктів              

господарювання щодо дотримання 16 2  4   10 16 2    14 

ними вимог природоохоронного              

законодавства.                  

ТЕМА   4.   Порядок   проведення   і              

оформлення інспекторської 16 2  4   10 16 2    14 

перевірки суб’єктів господарювання.              

ТЕМА 5. Перевірка повітряохоронної              

діяльності підприємств і  нормативи 16 2  2   12 16  2   14 

часу при здійсненні інспектування.               

ТЕМА  6.  Інвентаризація викидів              

забруднюючих речовин  на 16 2  2   12 16  2   14 

підприємстві і звіт про неї.                

ТЕМА 7. Перевірка водоохоронної               

діяльності і нормативи часу при  16 2  4   10 16  2   14 

здійсненні інспектування.                

ТЕМА 8.  Екологічний контроль за              

впливом тваринницьких комплексів 16 2  2   12 16     16 

на водні об’єкти.                  

ТЕМА 9. Порядок планування,               

проведення і оформлення перевірок              

умов використання та охорони  
16 4 

 
2 

  
10 16 

 
2 

  
14 

земель, а також застосування заходів       

             

впливу до порушників земельного               

законодавства.                  

ТЕМА  10.  Порядок  встановлення,              

обчислення та сплати зборів за 
16 2 

 
4 

  
10 16 

 
2 

  
14 

забруднення навколишнього       

             

природного середовища.                 

ТЕМА 11 . Вилучення знарядь               

незаконного добування природних  
14 2 

 
2 

  
10 14 

    
14 

ресурсів та продукції, що з них         

              

вироблена                    

ТЕМА 12 . Громадський    
12 2 

 
2 

  
8 12 

    
12 

природоохоронний контроль          

               

    Усього годин   180 28  32   120 180 8 10   162 
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   7. Теми практичних занять   

№   Назва теми    Кількість годин 

з/п        Денна ФН Заочна ФН 

1 Мета та задачі природоохоронного інспектування  2 2 

2 Функціональний  розподіл  контролю   за   станом  об’єктів 2 2 
 природоохоронного інспектування      

3 Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних 4 2 
 державі  внаслідок порушення законодавства про охорону та   

 раціональне  використання водних ресурсів    

4 Розрахунок  розмірів  відшкодування  збитків,  які  заподіяні 4 2 
 державі в результаті  наднормативних викидів  забруднюючих   

 речовин  в атмосферне повітря      

5 Визначення  розмірів  шкоди,  зумовленої  забрудненням  і 2 2 
 засміченням земельних ресурсів через порушення   

 природоохоронного законодавства      

6 Розрахунок розмірів шкоди, заподіяної лісововому 4  

 господарству        

7 Розрахунок   збитків,   заподіяних   рибному   господарству 4  

 внаслідок  порушень  правил  рибальства  та  охорони  водних   

 живих ресурсів        

8 Розрахунок розмірів шкоди, заподіяної територіям та об'єктам 2  

 природно – заповідного фонду      

9 Методика визначення відновної вартості зелених насаджень 2  

10 Розрахунок стягнень за збитки, спричинені порушенням 2  

 водного законодавства        

11 Обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням 2  

 населених пунктів.        

12 Розрахунок розміру стягнень за збитки, заподіяні незаконним 2  

 добуванням (знищенням) дикої фауни      
 
 

8. Теми лабораторних занять  

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання  

Не передбачено навчальним планом 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання  

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового  

положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 
університету (посилання на сайті ЛНАУ – 

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf). 
 
 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання  

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену/заліку.  

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
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    Поточний контроль     Семестровий 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 

Т9 Т10 Т11 Т12 контроль   

5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 40 100 

 Т1, Т2 ... Т12 – теми практичного заняття.      

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт., 

Програмне забезпечення Windows 10, Office 365)  

Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт. 

Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 шт. 

 

13. Рекомендовані джерела інформації  
13.1. Навчальна та інша література  

1. Кобецька Н.Р. Дозвільне і договірне регулювання використання 
природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики. Івано-
Франківськ: 2016. 271 с.  

2. Екологічне право: підручник.  За ред. А.П. Гетьмана. Харків: «Право», 

2019. 552 с.  
3. Мельник Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі  

ІІІ і ІV промислових революцій): Підручник. Суми: ВТД 
«Університетська книга», 2018.  

4. Шкарупа О. В. Екологічна модернізація національної економіки: сутність  
та регулювання : монографія.  Суми : Вид-во «Ярославна», 2017. – 322 с. 

5. Екологічне інспектування: Підручник / М.О. Клименко, А.М. Прищепа,  
Л.М. Стецюк, О.А Брежицька. – Херсон: ОЛДІПЛЮС, 2014. -400 с. 

6. Правові форми екологічного контролю. Навчальний посібник.  

М. Краснова, Т. Коваленко, Е. Позняк. –Київ: Алерта 2012. – 760 с. 

7. Тунік Т.М., Плисенко Т.М. Природоохоронне інспектування: Навчальний  

посібник. – Кіровоград: 2007. 250 с. 

13.2. Електронні ресурси  

1. Офіційний сайт Міністерство енергетики та захисту навколишнього 
середовища України – http//menr.gov.ua  

2. Офіційний сайт Держгеокадастру України – http://land.gov.ua  
3. Офіційнийсайт Державного агентства водних ресурсів – 

http://www.scwm.gov.ua 

 
4. Офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів – http://dklg.kmu. 

gov.ua/forest/control/uk/index  
5. Офіційний сайт Верховної Ради України – Законодавча база – 

http://zakon.rada.gov.ua/  
6. Офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України – http://menr.gov.ua  
7. Екологічні стандарти – http://normative. org.ua; http://minregionbud.gov.ua 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/tunik_prirodoohoronne_inspektuvannja.pdf
http://eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/navch_mat/ekolog_inspekt/literatura/tunik_prirodoohoronne_inspektuvannja.pdf
http://dklg.kmu/
http://menr.gov.ua/

