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Розвиток, становлення природоохоронної справи у світі та в Україні, управління 

охороною довкілля 

Становлення національного природоохоронного законодавства. Управління 

охороною довкілля. 

 

Правові питання екологічного контролю 

Контроль захисту довкілля та екологічна звітність підприємств. Юридична 

відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.  Адміністративна 

відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Екологічна 

звітність підприємств.  

 

Методологічні аспекти захисту довкілля та державний  

екологічний контроль 

Загальна класифікація методів захисту довкілля. Визначення, склад, функції, 

основні завдання та права Державної екологічної інспекції. Державні  інспектори з 

охорони навколишнього природного середовища. Структура, права та повноваження 

Державного управління екології та природних ресурсів. Інспекторські перевірки: 

загальна інформація та положення. Планування перевірок та їх види. Підготовка 

інспектора до перевірки. Інспекторська перевірка об’єктів. 
 

Прикладні аспекти інструментально-лабораторного 

 екологічного контролю 

Контроль поверхневих вод та скидів у водні об’єкти. Відбір проб поверхневих 

вод та скидів з очисних споруд. Підготовка проб до аналізу. Методики для 

визначення показників у скидах у водні об’єкти. Визначення вмісту  

забруднювальних речовин.  
 

Матеріальна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства 

Методологія розрахунку розмірів шкоди за забруднення атмосферного повітря. 

Основні показники для розрахунку шкоди. Методика визначення розмірів шкоди 

внаслідок забруднення атмосферного повітря. Методологія розрахунку розмірів 

шкоди за забруднення та бездозвільне використання водних ресурсів. Методологія 

розрахунку розмірів шкоди внаслідок порушення земельного законодавства. 
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