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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

3,5 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
Вибіркова 

Модулів — 2 

Спеціальність  

101 Екологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових  

модулів — 2 

4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин —105 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних — 3,0 

самостійної роботи 

студента — 2,5 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський)  

рівень  

18 год.  4 год.  

Практичні,  

24 год.  6 год.  

Лабораторні 

– год. – год. 

Самостійна робота 

63 год. 95 год. 

Індивідуальні завдання: 

14 год. 

Вид контролю: залік 

Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін відповідно до освітньої програми 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правові засади прикордонного 

екологічного контролю» є формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для 

об’єктивної правової оцінки здійснення прикордонного контролю відповідно до діючих 

нормативних документів та законів. 

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові засади прикордонного 

екологічного контролю» є:  

– знати законодавчу та нормативно-правову бази прикордонного екологічного 

контролю;  

– застосовувати теоретичні та практичні знання, які допоможуть в організації та 

проведенні прикордонного екологічного контролю дотримуючись нормативних документів 

та законів; 
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– знати види відповідальності за умови порушення прикордонного екологічного 

контролю;  

– вміти оперувати нормативними документами та законами при проведенні 

прикордонного екологічного контролю; 

– знати міжнародно-правові стандарти прикордонного екологічного контролю; 

– знати особливості правового супроводу прикордонного екологічного контролю;  

– аналізувати правові засади прикордонного екологічного контролю як гарантії 

забезпечення екологічної безпеки. 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні 

володіти наступними компетентностями: 

 

загальними: 

ЗК1. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ЗК2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

фаховими: 

ФК4. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного 

законодавства. 

ФК13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

ФК15. Знання правових засад прикордонного екологічного контролю, екологічного 

правового забезпечення екологічної безпеки, юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

ПРН 14. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та 

самоосвіти. 

ПРН 16. Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 

ПРН 22. Проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПРН 25. Знати зміст основних законодавчих та нормативних документів для 

здійснення прикордонного екологічного контролю. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин /3,5 кредити ECTS/. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРИКОРДОННОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ. 

Тема 1. Митний кодекс України. 

Основи державної митної справи. Законодавство України з питань державної митної 

справи. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими 

актами з питань державної митної справи. Особливості застосування законів України та 

інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи. Визначення основних 

термінів і понять. Державна політика у сфері державної митної справи. Митні інтереси та 

митна безпека. Державна митна справа. Принципи здійснення державної митної справи. 

Митна територія України. Митний кордон України. Додержання вимог щодо 
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конфіденційності інформації. Інформування, консультування та попередні рішення з питань 

державної митної справи. Інформування про митні правила. Інформація щодо законодавства 

України з питань державної митної справи. Консультування з питань державної митної 

справи. Відповідальність за порушення порядку надання інформації. Оскарження рішень, дій 

або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників і 

відповідальність за них. Відповідальність митних органів, організацій, їх посадових осіб та 

інших працівників. Загальні положення щодо митних режимів. Види митних режимів. Вибір 

та зміна митного режиму. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. 

Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом. Митний режим імпорту (випуску для 

вільного обігу). Умови поміщення товарів у митний режим імпорту. Митний статус товарів, 

поміщених у митний режим імпорту. Реімпорт. Митний режим реімпорту. Умови поміщення 

товарів у митний режим реімпорту. Окремі положення щодо застосування митного режиму 

реімпорту. Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту. Повернення сум 

вивізного мита при реімпорті товарів. Тимчасове ввезення. Тимчасове вивезення. Митний 

склад. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Облік 

товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Порушення 

митних правил та відповідальність за них. Види порушень митних правил та 

відповідальність за такі правопорушення. 

 

Тема 2. Закон України «Про державний кордон України». 

Державний кордон України. Визначення державного кордону України і забезпечення 

його захисту та охорони. Встановлення державного кордону України. Позначення 

державного кордону України. Визначення режиму державного кордону України. 

Перетинання державного кордону України. Контроль при перетинанні державного кордону 

України. Прикордонна смуга та контрольовані прикордонні райони. Прикордонний режим. 

Охорона державного кордону України. Протокол огляду або затримання невійськового 

судна. Участь державних органів, громадських об’єднань і громадян України в охороні 

державного кордону України. Обов'язки державних органів, громадських об’єднань, 

посадових осіб, громадян, пов'язані з забезпеченням охорони державного кордону України. 

Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України. 

 

Тема 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 

Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. Основні 

принципи охорони навколишнього природного середовища. Право власності на природні 

ресурси. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища. Державні 

цільові та інші екологічні програми. Екологічні права громадян України. Гарантії 

екологічних прав громадян. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Спостереження, прогнозування, облік та інформування в галузі 

навколишнього природного середовища. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають 

на стан навколишнього природного середовища. Екологічне інформаційне забезпечення. 

Нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Контроль і нагляд у 

галузі охорони навколишнього природного середовища. Охорона навколишнього 

природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу. 

Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Тема 4. Закон України «Про карантин рослин». 

Законодавство про карантин рослин. Міжнародна конвенція про захист рослин. 

Фітосанітарна сертифікація. Вимоги стосовно імпорту. Порядок проведення інспектування, 

огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) 

експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів 

регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України «Про карантин 

рослин», контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю 

за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів). Права та обов’язки посадових осіб, які 

здійснюють державний контроль та нагляд. Права та обов’язки осіб у сфері карантину 

рослин. Документація фітосанітарних заходів. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у 

карантинній зоні. Заборона або обмеження імпорту. Вимоги до імпортних і транзитних 

вантажів. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України. 

Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що імпортуються. 

Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту. 

Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин. 

 

Тема 5. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну 

медицину та благополуччя тварин». 

Система державного контролю. повноваження органів виконавчої влади у сфері 

державного контролю. Система та повноваження компетентного органу у сфері державного 

контролю. Надання повноважень на здійснення окремих заходів державного контролю. 

Обов’язки та права державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів. 
Принципи здійснення державного контролю. Вимоги до заходів державного контролю. План 

дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами. Здійснення 

державного контролю на кордоні та в країнах-експортерах. Вимоги щодо ввезення 

(пересилання) вантажів із продуктами та живими тваринами на митну територію України. 

Перевірка вантажів із продуктами та живими тваринами на призначеному прикордонному 

інспекційному посту. Призначені прикордонні інспекційні пости. Вимоги до транзиту 

(переміщення) вантажів із продуктами та живими тваринами через територію України. 

Вантажі з продуктами, що призначаються для оформлення в режимі митного складу, вільної 

митної зони. Державний контроль вантажів з харчовими продуктами нетваринного 

походження та кормами нетваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну 

територію України. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин.  

 

Тема 6. Пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю. 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 серпня 2010 р. № 751 «Про 

затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти 

контролю». Класифікація пунктів пропуску: за  категоріями -  міжнародні  (пропуск  через  

державний кордон  громадян,  транспортних  засобів  та  вантажів   будь-яких держав, а 

також осіб без громадянства); міждержавні (пропуск через державний  кордон  громадян,  

транспортних  засобів  та   вантажів України  і  суміжної  держави);  місцеві  (пропуск через 

державний кордон громадян України  і  суміжної  держави,  які  проживають  у 

прикордонних  областях  (районах),  і транспортних засобів,  що їм належать,  якщо  інше  не  

передбачено   міжнародними   договорами України); за  видами сполучення - для 

автомобільного,  залізничного, морського, пішохідного, повітряного, поромного і річкового); 

за  характером  транспортних  перевезень  -   пасажирські, вантажні,  вантажно-пасажирські  

(з  обмеженням  або без обмеження вантажопідйомності  транспортних  засобів);  для   

окремих   видів транспортних  засобів  (військових кораблів,  морських та річкових суден); 
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для окремих видів операцій (перевалка вантажів, проведення ремонтних робіт тощо);  за 

режимом функціонування - постійні, тимчасові; за  часом  роботи  -  цілодобові  та  такі,  що 

працюють у визначений час.  

 

Тема 7. Проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну 

територію України (у тому числі з метою транзиту). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання 

проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України 

(у тому числі з метою транзиту)». Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю. Перелік 

документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього документального 

контролю. 

 

Тема 8. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих 

тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного 

походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження 

та продуктів їх оброблення, переробки. 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 

«Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих 

тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, 

кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх 

оброблення, переробки». Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України 

свіжого м'яса свійських непарнокопитних тварин (Equus caballus, Equus asinus та їх помісі), 

призначеного для споживання людиною. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну 

територію України свіжого м'яса свійської птиці ряду безкільових (страусоподібних), 

призначеного для споживання людиною. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну 

територію України свіжого м'яса диких тварин, вирощених на фермі, призначеного для 

споживання людиною. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України 

свіжого м'яса диких тварин, призначеного для споживання людиною. Вимоги щодо ввезення 

(пересилання) на митну територію України молозива та продуктів на основі молозива, 

призначених для споживання людиною. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну 

територію України яєчних продуктів, призначених для споживання людиною. Вимоги щодо 

ввезення (пересилання) на митну територію України консервованих кормів для домашніх 

тварин. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України обробленого пір'я, 

оброблених частин пір'я та обробленого пуху. Види відповідальності за порушення 

законодавства. 

 

Тема 9. Види відповідальності за порушення законодавчої та нормативно-

правової бази прикордонного екологічного контролю. 

Конституційна, карна, адміністративна, еколого-правова, цивільно-правова, 

матеріальна відповідальність. 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. Заходи дисциплінарного впливу. Порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття, підстави і умови, 

за яких настає майнова відповідальність. Способи обчислення шкоди, заподіяної 

екологічними правопорушеннями. Підстави для притягнення до кримінальної 

відповідальності за порушення екологічного законодавства. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Митний кодекс 

України. 
11 2 2 – – 7 12 1 1 – – 10 

Тема 2. Закон України «Про 

державний кордон України». 
11 2 2 – – 7 12 1 1 – – 10 

Тема 3. Закон України «Про 

охорону навколишнього 

природного середовища». 

13 2 4 – – 7 10 – – – – 10 

Разом – за змістовним 

модулем 1 
35 6 8 – – 21 34 2 2 – – 30 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Закон України «Про 

карантин рослин». 
11 2 2 – – 7 11 – 1 – – 10 

Тема 5. Закон України «Про 

державний контроль за 

дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного 

походження, ветеринарну 

медицину та благополуччя 

тварин». 

11 2 2 – – 7 12 1 – – – 11 

Тема 6. Пункти пропуску 

через державний кордон та 

пункти контролю. 

11 2 2 – – 7 12 – 1 – – 11 

Тема 7. Проведення заходів 

офіційного контролю товарів, 

що ввозяться на митну 

територію України (у тому 

числі з метою транзиту). 

11 2 2 – – 7 12 – 1 – – 11 

Тема 8. Вимоги щодо 

ввезення (пересилання) на 

митну територію України 

живих тварин та їхнього 

репродуктивного матеріалу, 

харчових продуктів 

тваринного походження, 

13 2 4 – – 7 12 1 – – – 11 
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кормів, сіна, соломи, а також 

побічних продуктів 

тваринного походження та 

продуктів їх оброблення, 

переробки. 

Тема 9. Види 

відповідальності за 

порушення законодавчої та 

нормативно-правової бази 

прикордонного екологічного 

контролю. 

13 2 4 – – 7 12 – 1 – – 11 

Разом – за змістовним 

модулем 2 
70 12 16 – – 42 71 2 4 – – 65 

Усього годин 105 18 24 – – 63 105 4 6 – – 95 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Види порушень митних правил та відповідальність за такі 

правопорушення 
2 

2. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи. 2 

3. Відповідальність за порушення законодавства про державний 

кордон України. 
2 

4. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан 

навколишнього природного середовища. 
2 

5. Види заходів впливу до порушників природоохоронного 

законодавства та порядок їх застосування. 
2 

6. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин. 2 

7. Державний контроль вантажів з харчовими продуктами 

нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які 

ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Види 

відповідальності за порушення. 

2 

8. Вимоги до транзиту (переміщення) вантажів із продуктами та 

живими тваринами через територію України. 
2 

9. Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного 

контролю. 

2 

10. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України 

живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових 

продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також 

побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх 

2 
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оброблення, переробки. 

11. Конституційна, карна та адміністративна відповідальності за 

порушення законодавчої та нормативно-правової бази 

прикордонного екологічного контролю.  
2 

12. Еколого-правова, цивільно-правова та матеріальна відповідальності 

за порушення законодавчої та нормативно-правової бази 

прикордонного екологічного контролю. 

2 

Разом 24 год. 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 2 3 

1. 
Законодавство України з питань державної митної справи. 

(Методи оцінювання: реферат). 
9 13 

2. 
Закон України «Про державний кордон України». (Методи 

оцінювання: усне опитування). 
9 13 

3. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. (Методи оцінювання: 

усне опитування). 

9 13 

4. 

Права та обов’язки осіб у сфері карантину рослин. 

Документація фітосанітарних заходів. Фітосанітарні заходи, що 

застосовуються у карантинній зоні. Заборона або обмеження 

імпорту. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів.  (Методи 

оцінювання: усне опитування). 

9 14 

5. 
Пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю. 

(Методи оцінювання: усне опитування). 
9 14 

6. 

Проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться 

на митну територію України (у тому числі з метою транзиту). 

(Методи оцінювання: усне опитування). 

9 14 

7. 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо 

ввезення (пересилання) на митну територію України живих 

тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових 

продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а 

також побічних продуктів тваринного походження та продуктів 

їх оброблення, переробки» (Методи оцінювання: реферат). 

9 14 

 Разом 63* год. 95 год. 

Примітка: 63*/95 – денна форма/ заочна форма навчання 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ. 

1. Скласти словник термінів та понять за матеріалами курсу (5 балів). 

2. Розробити та представити науковий проект щодо видів заходів впливу до 

порушників природоохоронного законодавства та порядок їх застосування (15 балів). 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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При вивченні дисципліни «Правові засади прикордонного екологічного контролю» 

використовують наступні методи навчання: 

МН1 – словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія тощо); 

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МО4 – тестування; 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань). 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.  

а) поточний контроль знань: 

•оцінювання усних  відповідей на занятті; 

•оцінювання контрольних робіт; 

•оцінювання завдань для самостійної роботи; 

•тестовий контроль. 

б) підсумковий контроль знань: 

•оцінювання усних  відповідей на заліку. 

МО2 – усне або письмове опитування; 

МО4 – тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО9 – захист практичних та лабораторних робіт; 

МО10 – залік. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента під час 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

• виконання усіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

• глибина засвоєння та характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних та інших 

інформаційних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, в їхньому взаємозв’язку та розвитку; 

• характер відповідей на запропоновані питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність, повнота тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення для вирішення практичних завдань. 

 

10. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ЗАСОБАМИ 

ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДАМИ ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОЖУТЬ 

БУТИ: 

• командні проекти; 

• аналітичні звіти, реферати, есе; 

• розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

• презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

• завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 

• інші види. 

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. 
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 Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану 

числову (рейтингову) шкалу. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Суми балів 

 за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

 в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень  

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий  

(творчий) 
відмінно 

зарах 

82-89 В добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв'язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом 

викладача, загалом самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, з-поміж  яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних 

положень, за допомогою викладача 

може аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 
Середній 

(репродуктивний) 
задов 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину 

його відтворює на репродуктивному 

рівні 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадов не зарах 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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Контроль за процесом засвоєння студентами курсу та якістю знань здійснюватиметься у 

ході поточного та підсумкового контролю. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 

бальною шкалою. Поточний контроль передбачає: 

– перевірку знань студентів у ході практичних та лабораторних занять (усні відповіді, 

виконання презентацій, виконання навчально-дослідних завдань, проєктів, перевірка 

письмових завдань самостійної підготовки); 

– представлення проекту, за темою передбаченими змістовими модулями. 

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за п’ятибальною шкалою: 3 бали – 

«задовільно», 4 – «добре», 5 – «відмінно». 

Виконання індивідуального проекту з вивчення курсу оцінюються за 20 бальною 

шкалою.  

 
Поточне тестування та самостійна робота   

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

ІНДЗ Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 Т7 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) = 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) = 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) 

= 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) = 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1бали  

 (ВСР) = 

6 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1бали  

 (ВСР) 

= 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) 

= 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) 

= 

5 балів 

2 бали 

(ВПР) 

+2 бали 

(ВЛР) 

+1 бали  

 (ВСР) 

= 

5 балів 

20 100 

Модульний контроль – 17 Модульний контроль – 18   

Примітка: ВПР – виконання практичної роботи; ВЛР – виконання лабораторної  

роботи; ВСР – виконання самостійної роботи. 

 

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

№ 

з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні 

бали 

Кількість 

балів 

Т1 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т2 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т3 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

2 

 

1 

 

1 

 

5 
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занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

 

1 

Модульний контроль (контрольна робота) 17 17 

Т4 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т5 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т6 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т7 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т8 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Т9 

Робота на лекційних заняттях, опорні 

конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних 

занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних 

занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

5 

Модульний контроль (контрольна робота) 18 18 
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ІНДЗ: 

Словник термінів та понять за матеріалами курсу. 

Проект  

 

5 

15 

 

20 

Разом 100 

 

 

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

– навчально-методичні матеріали з курсу; 

– методичні рекомендації до практичних, лабораторних занять та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти. 

 

15. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Основи державної митної справи. Законодавство України з питань державної митної 

справи.  

2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими 

актами з питань державної митної справи.  

3. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації. Інформування, консультування та 

попередні рішення з питань державної митної справи. Інформування про митні правила.  

4. Інформація щодо законодавства України з питань державної митної справи. 

Консультування з питань державної митної справи. Відповідальність за порушення 

порядку надання інформації.  

5. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб 

та інших працівників і відповідальність за них.  

6. Відповідальність митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників. 

Загальні положення щодо митних режимів.  

7. Види митних режимів. Вибір та зміна митного режиму. Митний статус товарів, що 

поміщуються у митний режим. Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом.  

8. Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу). Умови поміщення товарів у 

митний режим імпорту.  

9. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.  

10. Облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.  

11. Порушення митних правил та відповідальність за них.  

12. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення. 

13. Закон України «Про державний кордон України». 

14. Обов'язки державних органів, громадських об’єднань, посадових осіб, громадян, 

пов'язані з забезпеченням охорони державного кордону України.  

15. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України. 

16. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

17. Право власності на природні ресурси. Об'єкти правової охорони навколишнього 

природного середовища.  

18. Екологічні права громадян України. Гарантії екологічних прав громадян. Захист прав 

громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища.  

19. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного 

середовища. Екологічне інформаційне забезпечення.  

20. Нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Контроль і нагляд 

у галузі охорони навколишнього природного середовища.  

21. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого 

біологічного впливу.  

22. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища.  

23. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища. 
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24. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього 

природного середовища. 

25. Тема 4. Закон України «Про карантин рослин». 

26. Міжнародна конвенція про захист рослин.  

27. Фітосанітарна сертифікація. Вимоги стосовно імпорту.  

28. Порядок проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), 

повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, 

моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, 

передбачених Законом України «Про карантин рослин», контролю за проведенням 

огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної 

експертизи (аналізів).  

29. Права та обов’язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд.  

30. Права та обов’язки осіб у сфері карантину рослин.  

31. Документація фітосанітарних заходів.  

32. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у карантинній зоні. Заборона або обмеження 

імпорту.  

33. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України.  

34. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що 

імпортуються.  

35. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин. 

36. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин». 

37. Надання повноважень на здійснення окремих заходів державного контролю.  

38. Обов’язки та права державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів.  

39. План дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та кормами.  

40. Перевірка вантажів із продуктами та живими тваринами на призначеному 

прикордонному інспекційному посту.  

41. Призначені прикордонні інспекційні пости. Вимоги до транзиту (переміщення) вантажів 

із продуктами та живими тваринами через територію України. Вантажі з продуктами, що 

призначаються для оформлення в режимі митного складу, вільної митної зони.  

42. Державний контроль вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та 

кормами нетваринного походження, які ввозяться (пересилаються) на митну територію 

України.  

43. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин.  

44. Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 серпня 2010 р. № 751 «Про затвердження 

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю».  

45. Класифікація пунктів пропуску. 

46. Проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту). 

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання 

проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту)».  

48. Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою 

транзиту) підлягають заходам офіційного контролю.  

49. Перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього 

документального контролю. 

50. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 

«Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України 

живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного 
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походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження 

та продуктів їх оброблення, переробки».  

51. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України свіжого м'яса 

свійських непарнокопитних тварин (Equus caballus, Equus asinus та їх помісі), 

призначеного для споживання людиною.  

52. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України свіжого м'яса 

свійської птиці ряду безкільових (страусоподібних), призначеного для споживання 

людиною.  

53. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України свіжого м'яса диких 

тварин, вирощених на фермі, призначеного для споживання людиною.  

54. щодо ввезення (пересилання) на митну територію України свіжого м'яса диких тварин, 

призначеного для споживання людиною.  

55. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України молозива та 

продуктів на основі молозива, призначених для споживання людиною.  

56. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України яєчних продуктів, 

призначених для споживання людиною.  

57. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України консервованих кормів 

для домашніх тварин.  

58. Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України обробленого пір'я, 

оброблених частин пір'я та обробленого пуху. Види відповідальності за порушення 

законодавства. 

59. Види відповідальності (конституційна, карна, адміністративна, еколого-правова, 

цивільно-правова, матеріальна) за порушення законодавчої та нормативно-правової бази 

прикордонного екологічного контролю. 
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1. Грицан О. А. Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною 

надр : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017.176 с. 

2. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. Посібник. К.: Юрінком Інтер, 2007. 

352 с. 

3. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне право : Навч. посібник.  

Комарницький, 3-те вид. К.: Центр учбової літератури, 2006. 224 с. 

4. Костицький В. Екологічне законодавство України / Інститут законодавчих 

передбачень і правової експертизи. К.: Нічлава, 2007. 112 с. 

5. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України 

(теоретико-правові аспекти): монографія. Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К.: 

Київський університет, 2008. 439 с. 

6. Пашко П.В., Хомутиннік В.Ю., Єфименко Т.І. та ін. Науково-практичний коментар до 

Митного кодексу України : у 3 т. К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2012. Т. 1. 

428 с. 

7. Митний кодекс України: практичні аспекти : навчально-методичний посібник / ред. 
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8. А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий, О. М. Омельчук, П. В. Пашко та ін. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 516 с. 
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1. Законодавство України у галузі охорони навколишнього середовища. Ч. 3 Створення 

екологічної мережі. Хрестоматія/ Укладачі О.Є. Пахомов, В.В.Бригадиренко. Д.: ДНУ, 

2005. 379 с.  
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2. Законодавство України у галузі охорони навколишнього середовища. Ч. 2 Охорона 

водних екосистем. Хрестоматія/ Укладачі О.Є. Пахомов, В.В.Бригадиренко. Д.: ДНУ, 
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3. Екологія і закон : Екологічне законодавство України у двох книгах (відп.ред. 
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17. ІНФОРМАЦІЙНІ (ІНТЕРНЕТ) РЕСУРСИ 

Ресурси мережі Інтернет: 

1. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. Режим доступу : 

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

2. Закон України «Про державний кордон України». Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text 

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Режим доступу 

:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

4. Міжнародна конвенція про захист рослин. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805#Text 

5. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин». Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 «Деякі питання 

проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію 

України (у тому числі з метою транзиту)». Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text 

7. Нормативно-правові акти. Режим доступу : https://dp.dpss.gov.ua/diyalnist/napryami-

diyalnosti/fitosanitarna-bezpeka/normativno-pravovi-akti 

8. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. Законодавство 

України. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 

2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Режим доступу :: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19  
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Робоча програма навчальної дисципліни «Правові засади прикордонного екологічного 

контролю». 

Перезатверджена без змін та доповнень (зі змінами та доповненнями) на 20__-20__ навчальний 

рік  

 

Розділ робочої програми 

навчальної дисципліни 

Зміни і доповнення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___  

 

Завідувач кафедри __________________ проф. Лико Д.В. 

 

 

Робочу програму схвалено навчально-методичною комісією факультету/інституту  

 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___  

 

 

Голова навчально-методичної комісії    ____________ проф. Сяська І.О. 

 


