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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 1 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

 Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити предмет екологічного права України. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Одиничні, формально-визначені, загальнообов'язкові правила поведінки, за допомогою 

яких регулюються суспільні відносини із приводу охорони навколишнього природного 

середовища і раціонального використання природних ресурсів - це: 

а) екологічні права; 

б) екологічні норми; 

в) екологічні санкції; 

г) екологічні правопорушення. 

 

2. Обов'язковому страхуванню підлягають: 

а) об'єкти підвищеної небезпеки для здоров'я людей; 

б) медичні заклади; 

в) заклади освіти; 

г) об'єкти туризму. 

 

3. Суб'єктивну сторону екологічного правопорушення становить: 

а) необережна вина та навмисна вина; 

б) необережна вина; 

в) відсутність вини; 

г) навмисна вина. 

 

4. Договір оренди землі укладається: 

а) в усній формі. 

б) у письмовій формі. 

в) в усній або письмовій формі. 

г) у конклюдентній формі. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 2 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати поняття екологічного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Екологічне право – це: 

а) складна галузь суспільних відносин, які охоплюють відносини щодо використання 

відтворення природних ресурсів; 

б) наука, яка вивчає проблеми взаємодії живих організмів із природним середовищем; 

в) являє собою комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему; 

г) система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні 

відносини щодо охорони навколишнього середовища. 

2. При встановленні плати за використання та пошкодження природних ресурсів 

враховуються: 

а) ефект використання природних ресурсів у виробництві; 

б) прогноз витрат на відтворення природних ресурсів; 

в) фінансовий стан підприємства; 

г) економічна оцінка ресурсів. 

3. Покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, 

або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого 

призначається у разі: 

а) незаконної порубки лісу; 

б) проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів; 

в) порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі 

наслідки; 

г) забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, 

шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних 

правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля. 

4. Система спостереження за станом земель із метою своєчасного виявлення змін. їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів - це: 

а) виміри земель. 

б) дослідження земель. 

в) моніторинг земель. 

г) розділення земель. 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. . Дати оцінку правовому регулюванню екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Предметом екологічного права є: 

а) екологічні відносини, які становлять систему екологічного права 

б) екологічні відносини, які виникають в галузі використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього середовища 

в) державне управління природокористуванням і охороною природи; 

г) сукупність екологічних норм і принципів, які регулюють та охороняють екологічні 

відносини. 

 

2. Поняття екологічної безпеки закріплено нормами: 

а) Конституції України; 

б) Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

в) Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

г) Кримінальним кодексом України. 

 

3. Тариф – це: 

а) плата за використання ресурсів; 

б)збори за забруднення; 

в) компенсаційні платежі; 

г) штрафні санкції. 

 

4. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин здійснюється в порядку, що 

встановлює: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерство екології та природних ресурсів; 

г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. 
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку способам удосконалення екологічного законодавства України. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні 

відносини щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів – це: 

а) Екологічне право; 

б) Екологічні правовідносини; 

в) Екологічні норми; 

г) Екологічні принципи. 

 

2. Суб'єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) державні підприємства та установи. 

 

3. Надра - це... 

а) частина земної кори під поверхнею суходолу та дном водойм; 

б) частина земної кори на поверхні суходолу; 

в) нагромадження мінеральних речовин на поверхні землі, у джерелах вод і газів, що 

придатні для промислового використання; 

г) нагромадження мінеральних речовин на поверхні землі. 

 

4. Земельна ділянка – це: 

а) певний відсоток землі; 

б) відсоток землі внесений до статутного фонду; 

в) певне місце розташування землі; 

г) частина земної поверхні з установленими межами з певним місцем розташування. 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 
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Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати систему екологічного права. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» був прийнятий: 

а) 3 квітня 1990 р.; 

б) 17 квітня 1991 р.; 

в) 25 червня 1991 р.; 

г) 20 липня 1992 р. 

 

2. Здійснюється на основі дозволів уповноважених органів: 

а) загальне природокористування; 

б) спеціальне природокористування: 

в) землекористування; 

г)несистематичне природокористування. 

 

3. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 

а) колгоспно-кооперативна; 

б) особиста; 

в) індивідуальна; 

г) комунальна. 

 

4. Користувачі, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору 

води – це: 

а) первинні; 

б) вторинні; 

в) збірні; 

г) постачальні. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Варіант 6 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

 Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати особливості методу правового регулювання екологічних відносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Основним джерелом екологічного права України є: 

а) кодекси України; 

б) Конституція України; 

в) нормативно-правові акти; 

г) звичай. 

 

2. Спеціальним правом природокористування є: 

а) право використання парків; 

б) збирання дикорослих ягід; 

в) договір оренди землі; 

г) право використання водоймищ для купання. 

 

3. Основними національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави є: 

а) земля; 

б) повітря; 

в) вода; 

г) фауна. 

 

4. До водних об'єктів місцевого значення належать: 

а) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і 

використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; 

б) внутрішні морські води та територіальне море; 

в) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання; 

г) підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання. 
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Варіант 7 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати сучасний стан державного регулювання екологічних правовідносин. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» складається з: 

а) 10 розділів; 

б) 18 розділів; 

в) преамбули і 16 розділів; 

г) преамбули і 18 розділів. 

 

2. Короткострокова оренда земельної ділянки складає термін не більше: 

а) 1 року; 

б) Зроків; 

в) 5 років; 

г) 7 років. 

 

3. До компетенції районних рад у галузі регулювання водних відносин належить: 

а) організація інформування населення про стан водних об'єктів, про надзвичайні 

екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що 

вживаються для поліпшення стану вод; 

б) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів; 

в) розпорядження водним фондом України; 

г) встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій. 

 

4. Відносини з охорони сільськогосподарських земель регулюються нормами: 

а) Земельного кодексу України; 

б) Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

в) Закону України «Про охорону праці»; 

г) Закону України «Про оцінку земель». 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 8 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

 Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати особливості екологічних правовідносин. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Не є джерелом екологічного права: 

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

б) Лісовий кодекс; 

в) Екологічний кодекс; 

г) Водний кодекс. 

 

2. Договір оренди природних ресурсів укладається: 

а) в усній формі; 

б) у письмовій формі; 

в) в усній або письмовій формі; 

г) у конклюдентній формі. 

 

3. Права громадян з водокористування захищаються і відновлюються у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» був прийнятий: 

а) 13 жовтня 1992 р; 

б) 14 жовтня 1992 р; 

в) 16 жовтня 1992 р; 

г) 1 8 жовтня 1993 р. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 9 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Здійснити класифікацію екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Систему екологічного права складає: 

а) земельне право; 

б) водне право; 

в) природно - ресурсове право; 

г) лісове право. 

 

2. Суб'єктами права спеціального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) державні підприємства. 

 

3. Права громадян з лісокористування захищаються і відновлюються у: 

а) судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» прийнятий: 

а) 16 травня 1991 р.; 

б) 16 травня 1992 р.; 

в) 16 червня 1992 р.; 

г)16 червня 1993 р. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 10 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати суб’єктів екологічного права. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Кожний громадян має право на: 

а) берегти природу, охороняти, раціонального використання її багатства; 

б) безпечне для його життя та здоров'я навколишнього природного середовища; 

в) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів; 

г) компенсувати шкоду, завдану забрудненням та іншим негативним впливом. 

 

2. Право природокористування - це... 

а) процес нераціонального використання людиною природних ресурсів для отримання 

прибутку; 

б) процес раціонального використання людиною природних копалин для задоволення різних 

потреб та інтересі 

в) право на користування природних копалин людиною в особистих цілях; 

г) право на користування природних ресурсів для задоволення потреб економіки держави. 

 

3. Тимчасові лісокористувачі не мають права: 

а) здійснювати спеціальне використання лісових ресурсів; 

б) користуватись земельними ділянками для проведення договірних науково-дослідних 

робіт; 

в) користуватись земельними ділянками лісового фонду для потреб мисливства; 

г) прокладати дороги, стоянки автотранспорту у зручних ділянках лісового фонду. 

 

4. Права громадян з користування об'єктами природно-заповідного фонду захищаються і 

відновлюються у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Комплексні контрольні завдання (роботи) 
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Варіант 11 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку правового регулювання охорони земель. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Екологічні права громадян захищаються в: 

а) конституційному порядку; 

б) кримінальному порядку; 

в) юридичному порядку; 

г) судовому порядку. 

 

2. Форми власності на природні ресурси визначені у: 

а) Конституції України; 

б) Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

в) Цивільно-процесуальному кодексі України; 

г) Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

 

3. Ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою 

збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного 

світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового 

моніторингу навколишнього природного середовища - це: 

а) природний ареал; 

б) природно-заповідний фонд; 

в) природно-заповідний комплекс; 

г) довкілля. 

 

4. До природних ресурсів континентального шельфу України відносяться: 

а) мінеральні ресурси; 

б) покриваючі води; 

в) риби; 

г) водні організми «сидячих» видів та мінеральні ресурси. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 12 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати принципи екологічного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля - це: 

а) конституційне право; 

б) громадянське право; 

в) право «третього покоління»; 

г) еколого-політичне право. 

 

2. Суб'єктами права комунальної власності на землю є : 

а) громадяни та юридичні особи; 

б) територіальні громади; 

в) держава; 

г) особи без громадянства. 

 

3. Права громадян з користування об'єктами рослинного світу захищаються і відновлюються 

у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. Діяльність, яка направлена на розробку, створення, підтримку або зміну позиції цільової 

аудиторії по відношенню до конкретного об'єкта природно-заповідного фонду - це: 

а) менеджмент природно-заповідних територій; 

б) маркетинг природно-заповідних територій; 

в) експертиза природно-заповідних територій; 

г) аудит природно-заповідних територій. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Варіант 13 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати загальні засади права власності на природні ресурси. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Суб'єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) державні підприємства та установи. 

 

2. Система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх 

оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів - це: 

а) виміри земель; 

б) дослідження земель; 

в) моніторинг земель; 

г) розділення земель. 

 

3. Закон України «Про Червону книгу України» був прийнятий: 

а) 21 січня 1994 р.; 

б) 13 грудня 2001 р.; 

в) 7 лютого 2002 р.; 

г) 9 лютого 1999 р. 

 

4. Права громадян з користування об'єктами курортних, оздоровчих і лікувальних зон, 

територій і рекреаційних ресурсів захищаються і відновлюються у: 

а) судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
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з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 14 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити особливості джерел екологічного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Управління в царині охорони атмосферного повітря здійснюють: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Рада міністрів Автономної Республіки Крим; 

г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, Міністерство охорони здоров'я України. 

 

2. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 

а) колгоспно-кооперативна; 

б)особиста; 

в) індивідуальна; 

г) державна. 

 

3. Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: 

а) встановлення заборони та обмеження; 

б) запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 

в) охорона середовищ існування; 

г) встановлення правил та науково обгрунтованих норм. 

 

4. Користування водними об'єктами для потреб сільського та лісового господарства 

здійснюється в такому порядку: 

а) загального водокористування; 

б) спеціального водокористування; 

в) визначеної гідротехнічної меліорації; 

г) всі вище згадані. 
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підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 15 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати форми власності на природні ресурси. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До компетенції районних Рад у галузі регулювання водних відносин належить: 

а) організація інформування населення про стан водних об'єктів, про надзвичайні 

екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що 

вживаються для поліпшення стану вод; 

б) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів; 

в) розпорядження водним фондом України; 

г) встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій. 

 

2. Закон України «Про екологічну експертизу» був прийнятий: 

а) 7 січня 1995 р.; 

б) 9 лютого 1995 р.; 

в) 9 лютого 1996 р.; 

г) 29 лютого 1998 р. 

 

3. Усі природні ресурси України є власністю: 

а) Верховної Ради України; 

б) держави України; 

в) народу України; 

г) територіальної громади. 

 

4. Права громадян з користування об'єктами тваринного світу захищаються і відновлюються 

у: 

а) судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Варіант 16 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

 Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити систему органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Одиничні, формально-визначені, загальнообов'язкові правила поведінки за допомогою яких 

регулюються суспільні відносини із приводу охорони навколишнього природного середовища 

і раціонального використання при родних ресурсів – це: 

а) екологічні права. 

б) екологічні норми. 

в) екологічні санкції. 

г) екологічні правопорушення. 

 

2. Обов'язковому страхуванню підлягають: 

а) об'єкти підвищеної небезпеки для здоров'я людей; 

б) медичні заклади; 

в) заклади освіти; 

г) об'єкти туризму. 

 

3. Суб'єктивну сторону екологічного правопорушення становить: 

а) необережна вина та навмисна вина; 

б) необережна вина; 

в) відсутність вини; 

г) навмисна вина. 

 

4. Договір оренди землі укладається: 

а) в усній формі. 

б) у письмовій формі. 

в) в усній або письмовій формі. 

г) у конклюдентній формі. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Варіант 17 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати правове забезпечення екологічної безпеки. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Екологічне право - це: 

а) складна галузь суспільних відносин, які охоплюють відносини щодо використання 

відтворення; 

б) наука, яка вивчає проблеми взаємодії живих організмів із природним середовищем; 

в) являє собою комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему; 

г) система правових норм і принципів, якими регулюються та охороняються суспільні 

відносини щодо охорони навколишнього середовища. 

 

2. При встановленні плати за використання та пошкодження природних ресурсів 

враховуються: 

а) ефект використання природних ресурсів у виробництві; 

б) прогноз витрат на відтворення природних ресурсів; 

в) фінансовий стан підприємства; 

г) економічна оцінка ресурсів. 

 

3. Згідно Земельного кодексу в Україні існує така форма власності на землю: 

а) колгоспно-кооперативна; 

б) особиста; 

в) індивідуальна; 

г) приватна. 

 

4. Система спостереження за станом земель із метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів - це: 

а) виміри земель; 

б) дослідження земель; 

в) моніторинг земель; 

г) розділення земель. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
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підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Варіант 18 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати права та обов'язки суб'єктів екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Водний кодекс України був прийнятий: 

а) 4 травня 1993 р.; 

б) 7 травня 1993 р.; 

в) 12 жовтня 1995 р.; 

г) 15 жовтня 1995 р. 

 

2. Надра за законодавством України можуть перебувати у власності: 

а) державній; 

б) народу України; 

в) комунальній; 

г) приватній 

 

3. Земельні права громадян захищаються і відновлюються у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. Усі водні об'єкти є власністю: 

а) Президента України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) Верховної Ради України; 

г) народу України. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 19 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку державному управлінню в галузі земельних відносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. До об'єктів охорони тваринного світу не належать: 

а) дикі тварини; 

б) частини диких тварин (роги, шкіра); 

в) домашні тварини; 

г) продукти життєдіяльності диких тварин. 

 

2. Управління в царині охорони атмосферного повітря здійснюють: 

а) ВРУ; КМУ; 

б) Рада міністрів Автономної РК; 

в) КМУ; 

г) Міністерство охорони здоров'я України. 

 

3. Лісовий кодекс України прийнятий: 

а) 13 жовтня 1991 р; 

б) 14 жовтня 1992 р; 

в) 16 жовтня 1993 р; 

г) 21 січня 1994 р. 

 

4. До природно - заповідного фонду відносять: 

а) збереження життя і здоров'я людей від негативного впливу; 

б) природні території та об'єкти; 

в) спеціальні території, на яких досягнуто гармонійної взаємодії суспільства та 

навколишнього природного середовища; 

г) території, які існують на основі постійних правових, економічних і соціальних норм. 
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Варіант 20 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Дати оцінку юридичної відповідальності землевласників і землекористувачів за шкоду, 

заподіяну землям. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Відповідно до Закону України «Про транспорт»: 

а) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 

громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення; 

б) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту; 

в) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 

не мають обов'язкового значення для громадян, які користуються послугами транспорту та 

шляхами сполучення; 

г) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту 

і громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення, за умови 

прийняття відповідного рішення Міністерством транспорту та зв'язку України. 

 

2. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель відноситься: 

а) пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними 

інтересами; 

б) паритетність вимог екологічної безпеки та економічних інтересів; 

в) пріоритет економічних інтересів над вимогами екологічної безпеки; 

г) індивідуальний підхід до визначення пріоритетності вимог екологічної безпеки або 

економічних інтересі кожному конкретному випадку. 

 

3. Закон України «Про охорону земель» прийнятий: 

а) 21 січня 1994 р.; 

б) 19 червня 2003 р.; 

в) 7 лютого 2002 р.; 

г) 9 лютого 1999 р. 

 

4. Закон України «Про оцінку земель» прийнятий: 

а) 21 січня 1994 р.; 

б) 11 грудня 2003 р.; 

в) 7 лютого 2002 р.; 

г) 9 лютого 1999 р. 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати конституційні засади екологічного права. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Користувачі надр не зобов'язані: 

а) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; 

б) гарантувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; 

в) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами; 

г) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне використання та охорону надр. 

 

2. Права громадян з користування об'єктами довкілля в населених пунктах, на транспорті, в 

промисловості та сільському господарстві захищаються і відновлюються у: 

а) судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

3. Водними об'єктами місцевого значення є: 

а) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і 

використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; 

б) внутрішні морські води та територіальне море; 

в) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання; 

г) підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання. 

 

4. Надра за законодавством України можуть перебувати у власності: 

а) державній; 

б) народу України; 

в) комунальній; 

г) приватній. 
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Полтавський університет економіки і торгівлі 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати нормативно-правову базу щодо забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Управління в царині охорони атмосферного повітря здійснюють: 

а) ВРУ; КМУ; 

б) Рада міністрів Автономної РК; 

в) КМУ; 

г) Міністерство охорони здоров'я України. 

 

2. Лісовий кодекс України прийнятий: 

а) 13 жовтня 1991 р; 

б) 14 жовтня 1992 р; 

в) 16 жовтня 1993 р; 

г) 21 січня 1994 р. 

 

3. До природно-заповідного фонду відносять: 

а) збереження життя і здоров'я людей від негативного впливу; 

б) природні території та об'єкти; 

в) спеціальні території, на яких досягнуто гармонійної взаємодії суспільства та 

навколишнього природного середовища; 

г) території, які існують на основі постійних правових, економічних і соціальних норм. 

 

4. До компетенції районних Рад у галузі регулювання водних відносин належить: 

а) організація інформування населення про стан водних об'єктів, про надзвичайні 

екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що 

вживаються для поліпшення стану вод; 

б) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод 

та відтворення водних ресурсів; 

в) розпорядження водним фондом України; 

г) встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій. 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати правове регулювання відтворення природних ресурсів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні характеристики екологічного права: 

а) предмет і метод; 

б) предмет і об’єкт; 

в) суб’єкти та об’єкти; 

г) суб’єкти та їх діяльність.  

 

2. Не є функцією екологічного права: 

а) позитивне регулювання; 

б) охорона; 

в) покарання; 

г) попередження правопорушень. 

 

3. Закон України «Про екологічну експертизу» був прийнятий: 

а) 7 січня 1995 р 

б) 9 лютого 1995 р.; 

в) 9 лютого 1996 р.; 

г) 29 лютого 1998 р. 

 

4. Усі природні ресурси України є власністю: 

а) Верховної Ради України; 

б) держави України; 

в) народу України; 

г) територіальної громади. 
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 Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Проаналізувати особливості договірних орендних відносин у природокористуванні. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основний спосіб удосконалення сучасного екологічного законодавства 

України: 

а) прийняття Екологічного кодексу; 

б) інкорпорація; 

в) деталізація; 

г) договірне регулювання аграрних відносин. 

2. Кодифікація, як один із засобів вдосконалення екологічного законодавства, - це: 

а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші 

зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з 

акта; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб 

систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого 

законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті; 

в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але 

зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів 

колізій. 

3. Права громадян з користування об'єктами тваринного світу захищаються і відновлюються 

у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

4. Не є джерелом екологічного права: 

а) Аграрний кодекс України; 

б) Земельний кодекс України; 

в) Водний кодекс України; 

г) Лісовий кодекс України. 
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Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити поняття та охарактеризувати склад земель сільськогосподарського призначення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Довгострокова оренда земельної ділянки складає термін не більше: 

а) 1 року; 

б) Зроків; 

в) 50 років; 

г) 7 років. 

 

2. Не є джерелом екологічного права: 

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

б) Лісовий кодекс; 

в) Екологічний кодекс; 

г) Водний кодекс. 

 

3. Відповідно до Закону України «Про транспорт»: 

а) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 

громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення; 

б) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту; 

в) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 

не мають обов'язкового значення для громадян, які користуються послугами транспорту та 

шляхами сполучення; 

г) екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і 

громадян, які користуються послугами транспорту та шляхами сполучення, за умови 

прийняття відповідного рішення Міністерством транспорту та зв'язку України. 

 

4. До основних принципів здійснення державного контролю за використанням та охороною 

земель відноситься: 

а) пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними 

інтересами; 

б) паритетність вимог екологічної безпеки та економічних інтересів; 

в) пріоритет економічних інтересів над вимогами екологічної безпеки; 

г) індивідуальний підхід до визначення пріоритетності вимог екологічної безпеки або 

економічних інтересі кожному конкретному випадку. 
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Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Охарактеризувати юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення 

екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити основні функції екологічного права: 

а) прогностична; 

б) онтологічна; 

в) регулятивна; 

г) методологічна. 

 

2. Не є джерелом екологічного права: 

а) Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

б) Лісовий кодекс; 

в) Кримінальний кодекс; 

г) Водний кодекс. 

 

3. Водний кодекс України був прийнятий: 

а) 4 травня 1993 р.; 

б) 7 травня 1993 р.; 

в) 12 жовтня 1995 р.; 

г) 15 жовтня 1995 р. 

 

4. Надра за законодавством України можуть перебувати у власності: 

а) державній; 

б) народу України; 

в) комунальній; 

г) приватній 
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
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для студентів спеціальності 081 «Право» 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Надати загальну характеристику економіко-правового механізму у галузі екології. 

 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначити суб’єктів права власності на землю в Україні: 

а) громадяни України; 

б) фізичні особи; 

в) юридичні особи; 

г) підприємства. 

 

2. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення сплачує: 

а) орендну плату; 

б) плату за землю; 

в) земельний податок; 

г) земельний збір. 

 

3. Земельні права громадян захищаються і відновлюються у: 

а)судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. Усі водні об'єкти є власністю: 

а) Президента України; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) Верховної Ради України; 

г) народу України. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
для студентів спеціальності 081 «Право» 

з навчальної дисципліни «Екологічне право» 
 

Варіант 28 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Визначити функції екологічного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Консолідація, як один із засобів вдосконалення екологічного законодавства, - це: 

а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші 

зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з 

акту; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб 

систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого 

законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті; 

в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але 

зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів 

колізій. 

 

2. До природно - заповідного фонду відносять: 

а) збереження життя і здоров'я людей від негативного впливу; 

б) природні території та об'єкти; 

в) спеціальні території, на яких досягнуто гармонійної взаємодії суспільства та 

навколишнього природного середовища; 

г) території, які існують на основі постійних правових, економічних і соціальних норм. 

 

3. Визначити основні функції екологічного права: 

а) прогностична; 

б) онтологічна; 

в) охоронна; 

г) методологічна. 

 

4. Не є джерелом екологічного права: 

а) Закон України «Про охорону праці»; 

б) Лісовий кодекс; 

в) Земельний кодекс; 

г) Водний кодекс. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Кафедра правознавства 

Комплексні контрольні завдання (роботи) 
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Варіант 29 
 

 

Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Обґрунтувати доцільність класифікації екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Інкорпорація як один із засобів вдосконалення екологічного законодавства, - це: 

а) такий засіб удосконалення нормативних актів, коли в них включаються всі подальші 

зміни та доповнення, а частини, які втрачали своє значення, навпаки, вилучаються з акта; 

б) діяльність щодо об’єднання законодавства в укрупнені акти, кодекси; це такий спосіб 

систематизації законодавства, при якому упорядкування форми раніше виданого 

законодавства провадиться поряд з удосконаленням його змісту по суті; 

в) об’єднання нормативних актів, виданих у різний час з одного й того ж питання, але 

зосереджених у різних актах, у новий єдиний акт зведеного характеру; 

г) правотворча діяльність компетентних органів по усуненню з законодавчих актів 

колізій. 

 

2. Суб'єктами права загального використання природних ресурсів є: 

а) фізичні особи; 

б) юридичні особи; 

в) фізичні та юридичні особи; 

г) державні підприємства та установи. 

 

3. Управління в царині охорони атмосферного повітря здійснюють: 

а) ВРУ; КМУ; 

б) Рада міністрів Автономної РК; 

в) КМУ; 

г) Міністерство охорони здоров'я України. 

 

4. Лісовий кодекс України прийнятий: 

а) 13 жовтня 1991 р; 

б) 14 жовтня 1992 р; 

в) 16 жовтня 1993 р; 

г) 21 січня 1994 р. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про запровадження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.06 
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Провідний викладач ___________ доц. Купченя Л.І. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
 

Теоретичне завдання 

 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Здійснити класифікацію екологічних правовідносин. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

 

1. Система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх 

оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів - це: 

а) виміри земель; 

б) дослідження земель; 

в) моніторинг земель; 

г) розділення земель. 

 

2. Закон України «Про Червону книгу України» був прийнятий: 

а) 21 січня 1994 р.; 

б) 13 грудня 2001 р.; 

в) 7 лютого 2002 р.; 

г) 9 лютого 1999 р. 

 

3. Права громадян з користування об'єктами курортних, оздоровчих і лікувальних зон, 

територій і рекреаційних ресурсів захищаються і відновлюються у: 

а) судовому порядку; 

б) правовому порядку; 

в) адміністративному порядку; 

г) конституційному порядку. 

 

4. До об'єктів охорони тваринного світу не належать: 

а) дикі тварини; 

б) частини диких тварин (роги, шкіра); 

в) домашні тварини; 

г) продукти життєдіяльності диких тварин. 

 


