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1. Опис навчальної дисципліни 

"Законодавство і право в АПК" 

 

 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь  Магістр 

Спеціальність  208 "Агроінженерія" 

Освітня програма Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи 

техніки АПК 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ECTS 5 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) (за наявності) - 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття 15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 30 год. 6 год. 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 120 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

4 год. 

 
- 

 

 

 



2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

 

На сучасному етапі реформування аграрного сектора економіки 

першочергову роль відіграє створення суб’єктів господарювання, здатних 

виробляти конкурентноспроможну, високоякісну та екологічно чисту 

продукцію. Актуального значення набуває професійна підготовка спеціалістів в 

галузі сільського господарства, обізнаних у базових юридичних питаннях щодо 

регулювання вітчизняного сільськогосподарського товаровиробництва та 

природокористування. 

У зв’язку з цим постає завдання підвищення рівня викладання та 

засвоєння студентами магістратури аграрно-правових, земельно-правових та 

еколого-правових знань, що формуються відповідно до сучасних напрямів 

державної політики в галузі аграрного сектору економіки, досягнень науки 

аграрного, земельного та екологічного права. Це потребує розробки і введення 

до навчального процесу сільськогосподарських вищих навчальних закладів та 

факультетів нормативних навчальних програм з правових дисциплін, 

насамперед навчальної дисципліни ―Законодавство і право в АПК‖, а також 

інших дисциплін і спецкурсів з правових питань у сфері сільського 

господарства. 

 Мета курсу “Законодавство і право в АПК” – формування системи 

знань з правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння 

та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки. 

Завдання дисципліни “Законодавство і право в АПК ”: 

1) вивчення системи чинного аграрного законодавства, а також правових 

проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів 

господарювання в АПК, визначення правового режиму майна цих підприємств, 

ознайомлення із специфікою їх управління; 

2) вивчення системи чинного земельного законодавства, реформування 

земльних відносин, способів захисту прав селян в процесі реформування, 

особливостей правового режиму земель сільськогосподарського та іншого 

призначення; 

3) вивчення системи чинного екологічного та природоресурсного 

законодавства, основних проблем, пов’язаних із землекористуванням, 

водокористуванням, надрокористуванням, лісокористуванням, використанням 

атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу. 



У професійному аспекті завдання навчального курсу є поширення 

зазначених положень на сферу аграрних, земельних та екологічних 

правовідносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця передбачає 

опанування ним певних правових знань, як обов’язкову умову подальшої 

успішної професійної діяльності. 

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та 

навичок, зокрема: 

– студент повинен засвоїти знання з теорії аграрного права, теорії земельного 

права та загальної теорії екологічного права; 

– студент повинен вміти: 

 давати визначення основних категорій та понять аграрного, земельного та 

екологічного права; 

 відрізняти аграрні, земельні та екологічні правові відносини від інших 

відносин, що виникають в суспільному житті; 

 орієнтуватися у чинному аграрному, земельному та екологічному 

законодавстві; 

 знати проблеми розвитку аграрного, земельного та екологічного права на 

сучасному етапі; 

  застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у 

практичній діяльності;  

– студент повинен набути навичок використовувати чинне аграрне, земельне 

та екологічне законодавство для розширення свого правового кругозору, 

правової культури та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності.  

Для вивчення дисципліни ―Законодавство і право в АПК‖ необхідно 

спиратися на знання, отримані під час вивчення дисципліни "Правознавство". 

Вивчення навчальної дисципліни закінчується складанням іспиту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти загальними компетентностями:  

• здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

• соціальна відповідальність та екологічність мислення; 

• здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

• здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань; 

• навички використання інформаційних та комунікативних 

технологій; 

• здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми; 

• здатність спілкуватися державною мовою;  

• здатність планувати час та управляти ним;  



Спеціальні знання та навички, які мають бути сформовані у студентів 

в результаті вивчення курсу, наведені в таблиці «Структура курсу». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади державного регулювання 

АПК 
 

Тема 1. Загальна характеристика аграрних, земельних 

та екологічних правовідносин 

Тема 2.  Державне управління і контроль 

у сфері аграрних, земельних та екологічних відносин 

Тема 3. Правове становище суб’єктів господарювання в АПК 

 

Змістовий модуль 2. Правові засади державного регулювання аграрних 

відносин 
 

Тема 4. Правове регулювання тваринництва 

Тема 5. Правове регулювання рослинництва 

Тема 6.  Право земельної власності та землекористування 

Тема 7.  Правовий режим земель сільськогосподарського 

та іншого призначення 

 

Змістовий модуль 3. Правові засади державного регулювання екологічних 

відносин 
Тема 8.  Правова охорона та використання природних ресурсів 

Тема 9. Правові засади функціонування 

національної екологічної мережі 

Тема 10. Юридична відповідальність за правопорушення в АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб і

н

д 

с.р. 

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

2 

13 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні засади державного регулювання АПК 

Тема 1. Загальна 

характеристика аграрних, 

земельних та екологічних 

правовідносин 

16 1 3 - - 12 17 

2 

- - - 13 

Тема 2.  Державне 

управління і контроль у 

сфері АПК 

16 1 3 - - 12 13 1 - - 13 

Тема 3. Правове становище 

суб’єктів господарювання в 

АПК 

16 1 3 - - 12 13 - - - 13 

Разом за змістовим модулем 

1 
48 3 9 - - 36 43 2 1 - - 39 

Змістовий модуль 2. Правові засади державного регулювання аграрних відносин 

Тема 4. Правове 

регулювання тваринництва 
17 2 3 - - 12 17 

2 

1 
- - 13 

Тема 5. Правове 

регулювання рослинництва 
16 1 3 - - 12 13 - - 13 

Тема 6.  Право власності  на 

землю та право 

землекористування 

16 1 3 - - 12 13 - - - 13 

Тема 7.  Правовий режим 

земель с/га та  іншого 

призначення 

17 2 3 - - 12 13 - - - 13 

Разом за змістовим модулем 

2 
66 6 12 - - 48 56 2 1 - - 52 

Змістовий модуль 3. Правові засади державного регулювання екологічних відносин 

Тема 8.  Правова охорона та 

використання природних 

ресурсів 

17 2 3 - - 12 19 

2 

2 

- - 15 

Тема 9. Правові засади 

функціонування 

національної екологічної 

мережі 

17 2 3 - - 12 16 - - 16 

Тема 10. Юридична 

відповідальність за 

правопорушення в  сфері 

АПК 

17 2 3 - - 12 16 2 - - 16 

Разом за змістовим модулем 

3 
51 6 9 - - 36 41 2 4 - - 47 

Усього годин  165 15 30 - - 120 140 6 6 - - 138 

 

 



 

4. Теми семінарських занять 
(Не передбачено навчальним планом) 

 

5. Теми практичних занять 

для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна характеристика аграрних, земельних та екологічних 

правовідносин 

3 

2 Державне управління та контроль у сфері АПК 3 

3 Правове становище суб’єктів господарювання в АПК 3 

4 Правове регулювання тваринництва 3 

5 Правове регулювання рослинництва 3 

6 Право власності на землю та право землекористування 3 

7 Правовий режим земель сільськогосподарського та іншого призначення 3 

8 Правова охорона та використання природних ресурсів 3 

9 Правові засади функціонування національної екологічної мережі 3 

10 Юридична відповідальність за правопорушення в АПК 3 

 Разом 30 

 

для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Державне управління і контроль у сфері АПК 
2 

2 Правове регулювання тваринництва та рослинництва 

3 Правова охорона та використання природних ресурсів 
2 

4 Право власності на землю та право землекористування 

5 Юридична відповідальність за правопорушення в АПК 2 

 Разом 6 

 

6. Теми лабораторних занять 

(Не передбачено навчальним планом) 

 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами. 

 



Контрольні питання 

 

1. Поняття, система та принципи аграрного права як галузі права. 

2. Предмет і методи правового регулювання в аграрному праві. 

3. Поняття та види аграрно-правових інститутів. 

4. Загальна характеристика джерел аграрного права. 

5. Аграрні правовідносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти. 

6. Загальна характеристика внутрішньогосподарських аграрних 

правовідносини. 

7. Загальна характеристика зовнішніх аграрних правовідносин. 

8. Класифікація суб’єктів господарювання в АПК. 

9. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському 

господарстві. 

10. Форми і методи державного регулювання сільського господарства. 

11. Система і повноваження органів, які здійснюють державне регулювання 

сільського господарства.  

12. Повноваження, структура та функції Міністерства аграрної політики 

України.  

13. Повноваження органів державного контролю та інспекцій  в АПК. 

14. Повноваження інспекцій в галузі тваринництва. 

15. Повноваження інспекцій в галузі рослинництва. 

16. Поняття та основні риси суб’єкта аграрного господарювання. 

17. Порядок створення суб’єкта аграрного господарювання, його державна 

реєстрація. 

18. Правове регулювання реорганізації та ліквідації суб’єкта аграрного 

господарювання. 

19. Особливості банкрутства суб’єкта аграрного господарювання. 

20. Поняття і види об’єднань суб’єктів аграрного господарювання. 

21. Правове становище сільськогосподарського акціонерного товариства. 

22. Правове становище сільськогосподарського товариства з обмеженою 

відповідальністю. 

23. Особливості управління в сільськогосподарських підприємствах 

корпоративного типу. 

24. Правовий режим майна та землі в акціонерному товаристві, що діє в АПК. 

25. Правовий режим землі та майна в господарському товаристві, що діє в 

АПК. 

26. Правове становище державного унітарного комерційного 

сільськогосподарського підприємства. 

27. Система органів управління в державному унітарному комерційному 

сільськогосподарському підприємстві. 

28. Правовий режим землі та майна державного унітарного комерційного 

сільськогосподарського підприємства. 

29. Правове регулювання господарської діяльності державного унітарного 

комерційного сільськогосподарського підприємства. 

30. Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів. 



31. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

32. Право кооперативного самоврядування. 

33. Правовий режим землі та майна в сільськогосподарських кооперативах. 

34. Право членства в сільськогосподарських кооперативах. 

35. Права і обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів. 

36. Порядок утворення фермерського господарства. 

37. Склад земельної ділянки фермерського господарства. 

38. Право членства в фермерському господарстві. Права та обов’язки членів. 

39. Правовий режим майна в фермерському господарстві. 

40. Державна підтримка фермерського господарства. 

41. Правове регулювання господарської діяльності фермерського 

господарства. 

42. Порядок створення особистого селянського господарства. 

43. Правовий режим землі та майна в особистому селянському господарстві. 

44. Господарська діяльність особистого селянського господарства. 

45. Особливості приватизації майна в окремих галузях сільського 

господарства. 

46. Правове регулювання паювання в сільському господарстві України.  

47. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських 

підприємств. 

48. Суб’єкти права на земельну частку (пай). 

49. Суб’єкти права на майнову частку (пай). 

50. Поняття, предмет, система та принципи земельного права. 

51. Методи регулювання земельних відносин. 

52. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин. 

53. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. 

54. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права. 

55. Склад та цільове призначення земель України. 

56. Поняття та форми права власності на землю. 

57. Підстави та порядок виникнення права приватної власності на землю. 

58. Порядок набуття земельних ділянок у власність юридичними особами. 

59. Права та обов'язки суб'єктів права власності і суб'єктів права користування 

землею. 

60. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського 

призначення. 

61. Склад земель сільськогосподарського призначення. 

62. Суб'єкти права власності на землю сільськогосподарського призначення. 

63. Правове регулювання оренди земельних ділянок. 

64. Поняття, форма, умови договору оренди земельної ділянки. 

65. Порядок укладення та строк дії договору оренди землі. 

66. Особливості правового регулювання оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

67. Правове регулювання оренди земельної частки (паю). 

68. Порядок позасудового вирішення земельних спорів. 

69. Порядок судового вирішення земельних спорів. 



70. Поняття, предмет, система та принципи екологічного права. 

71. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст екологічних правовідносин. 

72. Поняття та види екологічних прав та обов’язків людини. 

73. Поняття та види природокористування 

74. Право загального і спеціального природокористування  

75. Поняття, ознаки і принципи державного управління в галузі екології. 

76. Система органів державного управління загальної компетенції в галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

77. Система органів державного управління спеціальної компетенції в галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 

78. Поняття та види державного моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

79. Поняття та види державних кадастрів природних ресурсів. 

80. Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

81. Поняття та види лімітування в галузі природокористування. 

82. Поняття та види екологічного ліцензування. 

83. Поняття та види екологічного контролю. 

84. Порядок проведення екологічної експертизи. 

85. Правовий статус експерта екологічної експертизи. 

86. Види зборів за спеціальне природокористування. 

87. Види зборів за забруднення навколишнього природного середовища. 

88. Поняття, види та порядок здійснення екологічного страхування. 

89. Порядок проведення екологічного аудиту. 

90. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права водокористування.  

91. Основні права і обов'язки водокористувачів. 

92. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права надрокористування. 

93. Основні права і обов'язки надрокористувачів. 

94. Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. 

95. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст загального використання 

природних рослинних ресурсів. 

96. Поняття та види спеціального використання природних рослинних 

ресурсів. 

97. Поняття, види, суб’єкти, об’єкти та зміст права лісокористування. 

98. Основні права та обов'язки лісокористувачів. 

99. Основні права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу. 

100. Особливості правового регулювання мисливства. 

101. Особливості правового регулювання рибальства. 

102. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України. 

103. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

України. 

104. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 

105. Поняття і види відповідальності за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 

106. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих в сільському господарстві. 



107. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських 

підприємств. 

108. Майнова відповідальність за аграрні, земельні та екологічні 

правопорушення. 

109. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 

110. Кримінальна відповідальність за порушення аграрного, земельного та 

екологічного законодавства. 
 

Тестові  завдання для перевірки самостійної роботи студентів 

з дисципліни “Законодавство і право в АПК” 

 

1. Аграрні відносини поділяються на:  

1) внутрішні та зовнішні; 

2) прості та складні; 

3) комплексні та некомплексні; 

4) структуровані та неструктуровані; 

5) систематизовані та несистематизовані. 

 

2. Предмет аграрного права  

1) сукупність комплексних, інтегрованих і спеціалізованих суспільних 

аграрних відносин; 

2) сукупність комплексних та інтегрованих суспільних аграрних відносин;  

3) сукупність інтегрованих і спеціалізованих суспільних аграрних відносин;  

4) сукупність комплексних суспільних аграрних відносин;  

5) сукупність спеціалізованих суспільних аграрних відносин. 

 

3. Вкажіть пропущене слово 

Земельна частка (пай) є правом на . . . . . . земельну частку в гектарах з 

відповідною грошовою оцінкою без виділення у загальному масиві земель.  

(впишіть вірну відповідь в бланк відповідей) 

 

4. Природні і природно-антропогенні цінності, з приводу яких 

складаються екологічні відносини – це: 

1) предмет екологічного права; 

2) об’єкт екологічного права; 

3) метод екологічного права; 

4) джерело екологічного права; 

5) функція екологічного права. 
 

5. Сукупність засобів і способів впливу на учасників екологічних 

відносини – це: 

1) предмет екологічного права; 

2) об’єкт екологічного права; 



3) метод екологічного права; 

4) джерело екологічного права; 

5) функція екологічного права. 

 

6. Статутами сільськогосподарських виробничих кооперативів можуть 

покладатись наступні види дисциплінарної відповідальності на їх членів: 

1) догана; звільнення; виключення з членів кооперативу без майнової 

частки (паю); 

2) догана; звільнення; 

3) догана; звільнення; штраф; 

4) догана; звільнення; виключення з членів кооперативу; 

5) звільнення; виключення з членів кооперативу. 

 

7. При виході із кооперативу особа має право на: 

1) отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, 

цінними паперами; а земельної ділянки  - в натурі; 

2) отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, 

цінними паперами; 

3) отримання майнового паю натурою, або за бажанням, цінними 

паперами; а земельної ділянки  - в натурі; 

4) отримання майнового паю натурою, або грішми; а земельної ділянки  - 

в натурі; 

5) отримання майнового паю натурою. 

 

8. Сільськогосподарський виробничий кооператив утворюється з 

метою: 

1) отримання прибутку; 

2) для задоволення матеріальних та інших потреб членів; 

3) не має на меті отримання прибутку; 

4) для задоволення матеріальних потреб членів; 

5) для задоволення фінансових потреб членів. 

 

9.  Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А сервітут 1 право користування чужою 

земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб; 

В суперфіцій 2 право на обмежене платне або 

безоплатне користування чужою 

земельною ділянкою;  

С емфітевзис 3 право  користування чужою  

земельною  ділянкою для забудови. 

.10. За підсумками фінансового року з доходу, що залишився у 

розпоряджені кооперативу у розмірі до 20% коштів, визначених до 

розподілу, виплачуються: 



1) кооперативні виплати; 

2) виплати часток доходу на паї; 

3) кооперативні виплати  та виплати часток доходу на паї; 

4) премії; 

5) заробітна плата членам кооперативу. 

 

11. Право власності на землю сільськогосподарські виробничі 

кооперативи набувають шляхом: 

1) внесення земельних ділянок їх членами до Пайового фонду 

кооперативу; 

2) внесення земельних ділянок їх членами до Неподільного фонду 

кооперативу; 

3) передання до Пайового фонду кооперативу права користування 

земельною ділянкою; 

4) передання до Пайового фонду кооперативу права користування 

земельною ділянкою на умовах оренди; 

5) не набувають. 

 

12. Основні засади державної аграрної політики поширюються на:  
1) сільське та рибне господарство, харчову промисловість і 

перероблення сільськогосподарських продуктів; 

2) сільське господарство та харчову промисловість; 

3) сільське господарство, харчову промисловість і перероблення 

сільськогосподарських продуктів; 

4) сільське, лісове та рибне господарство, харчову промисловість і 

перероблення сільськогосподарських продуктів; 

5) харчову промисловість і перероблення сільськогосподарських 

продуктів. 

 

13. Мінагрополітики здійснює державне управління у сфері: 

1) сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і 

переробної промисловості та комплексного розвитку сільських  територій; 

2) сільського господарства, садівництва та виноградарства; 

3) сільського господарства, харчової і переробної промисловості; 

4) сільського господарства, харчової і переробної промисловості та 

комплексного розвитку сільських територій; 

5) сільського господарства, харчової промисловості та комплексного 

розвитку сільських територій. 

 

14. За організаційно-правовою формою Українська державна 

насіннєва інспекція є: 

1) урядовим органом державного управління; 

2) підприємницькою установою; 

3) структурним підрозділом Мінагрополітики; 

4) державною контрольною службою в насінництві; 



5) громадською організацією. 

 

15. Проведення агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення на території України організовує: 

1) Мінприроди; 

2) Головна державна інспекція захисту рослин; 

3) Держкомзем; 

4) Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель; 

5) Центрдержродючість. 

 

16. Проведення досліджень стану радіоактивного забруднення 

сільськогосподарських угідь і продукції рослинництва на територіях, 

забруднених внаслідок Чорнобильської  катастрофи, координує: 

1) Головна державна інспекція захисту рослин; 

2) Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель; 

3) Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції 

та моніторингу її ринку; 

4) Минприроди; 

5) Центрдержродючість. 

 

17. Сертифікати на земельну частку (пай) – це: 

1) правовстановлюючі документи, які посвідчують право власності на 

земельну частку (пай); 

2) правовстановлюючи документи, які посвідчують право користування 

земельною часткою (паєм); 

3) правовстановючі документи, які посвідчують право постійного  

користування земельною часткою (паєм); 

4) правовстановлюючі документи, при реалізації громадянами права на 

відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості); 

5) не є правовстановлюючими документами. 

 

18. Міські ради зобов’язані забезпечити розміщення оголошення про 

проведення зборів власників земельних часток (паїв) з питання розподілу 

земельних ділянок за: 

1) 5 днів до їх проведення; 

2) тиждень до їх проведення; 

3) 10 днів до їх проведення; 

4) 2 тижні до їх проведення; 

5) місяць до їх проведення. 

 

19. Внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів 

господарських товариств забороняється до: 

1) 1 січня 2009 року; 

2) 1 січня 2010 року; 



3) 1 січня 2012 року; 

4) 1 січня 2015 року; 

5) не забороняється. 

 

20. Обмін земельної ділянки на іншу відповідно до закону не 

допускається: 

1) до 1 січня 2009 року; 

2) до 1 січня 2010 року; 

3) до 1 січня 2012 року; 

4) до 1 січня 2015 року; 

5) допускається. 

 

21. Юридично закріплені форми власності на природні ресурси: 

1) загальнонародна, державна, колективна, комунальна, приватна; 

2) загальнонародна, державна, комунальна, приватна; 

3) державна, муніципальна, комунальна, приватна; 

4) державна, колективна, приватна; 

5) державна, комунальна, приватна. 

 

22. Юридичним фактом виникнення права спеціального 

природокористування є: 

1) видача дозволу на спеціальне природокористування; 

2) подання клопотання про надання природного ресурсу у користування; 

3) укладення угоди на користування природним ресурсом; 

4) реєстрація суб’єктом підприємництва; 

5) не потребує жодного юридичного факту. 

 

23. Особливості об'єктів права загального природокористування: 

1) надання дозволів щодо користування ними; 

2) платність користування; 

3) підлягають передачі і закріпленню за конкретними суб'єктами; 

4) потребують державно - правової реєстрації; 

5) не підлягають юридичній фіксації. 

 

24. Державна екологічна експертиза здійснюється за рахунок коштів: 

1) замовника; 

2) власників об'єктів, що замовляють експертизу; 

3) юридичних осіб, шо експлуатують екологічно небезпечні об'єкти; 

4) цільові добровільні кошти юридичних осіб; 

5) державного бюджету. 

25. Звичайний строк проведення екологічної експертизи підрозділами 

Мінприроди: 

1) 30 днів; 

2) 60 днів; 



3) 90 днів; 

4) 120 днів; 

5) не встановлено. 

 

26. Строк дії позитивного висновку екологічної експертизи: 

1) 1 рік; 

2) 3 роки; 

3) 5 років; 

4) 10 років; 

5) не встановлено. 

 

27. До категорій об’єктів природно-заповідного фонду міжнародного 

значення відносяться: 

1) природні заповідники; 

2) біосферні заповідники; 

3) національні природні парки; 

4) ландшафтні парки; 

5) заказники. 

 

28. Кількість категорій об’єктів природно-заповідного фонду: 

1) 7; 

2) 9; 

3) 11; 

4) 15; 

5) не встановлено. 

 

29. До складу природно-заповідного фонду не належать: 

1) дендропарки; 

2) зоопарки; 

3) ботсади; 

4) заказники; 

5) курорти. 

 

30. Вперше екологічні права і свободи людини закріплено: 

1) Загальною декларацією прав людини, 1945 р.; 

2) Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, 

1966 р.; 

3) Стокгольмською декларацією, 1972 р.; 

4) Хельсінкським актом наради з безпеки і співробітництва в Європі, 

1975 р.; 

 

 

                                                                                                                                          



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

                                                                       . 

 1. Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:  

1 Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням 

2 Добровільна відмова від права користування земельної ділянкою 

3 Відчуження земельної ділянки за рішенням власника 

4 Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 

 

2. Для  індивідуального дачного будівництва громадянин України може 

безплатно отримати 

1 Не більше 0,10 га землі 

2 Не більше 0,15 га землі 

3 Не більше 0,05 га землі 

4 Не більше 0,12 га землі 

  

3. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є: 

1 Припинення діяльності релігійних організацій 

2 Відчуження земельної ділянки за рішенням власника  

3 Систематична несплата орендної плати 

4 Конфіскація за рішенням суду 

 

4. Земельний кодекс  України визначає земельну ділянку як:  

1 Індивідуально та юридично визначену частину землі з встановленими на 

місцевості межами, що характеризується площею та не може бути переміщена в 

просторі  

2 Частину земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування та визначеними щодо неї правами 

3  Головну частину навколишнього середовища, що характеризується рельєфом 

та виступає основним засобом виробництва в сільському й лісовому господарстві 

4 Основне  національне багатство, що може перебувати у власності держави, 

територіальних громад, фізичних та юридичних осіб 

 

5.Визначте граничний термін короткострокового/довгострокового користування 

кожного  

із природних ресурсів  

А. Земля 1. 5 років / 20 років 

Б. Води 2. 5 років/ 50 років 

В. Ліси 3. 3 роки/ 25 років 

Г. Надра 4. 1 рік/ 50 років 

 

6. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок 

із земель  державної або комунальної власності у розмірі не більше 2,0 га для 

1 Ведення фермерського господарства 

2 Ведення садівництва 

3 Ведення особистого селянського господарства 

4 Будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд у селах 

7. Суперфіцій – це 

1 Право користування земельною ділянкою 

2 Право користування чужою земельною ділянкою для с/г потреб 



3 Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

4 Право володіння чужою земельною ділянкою 

8. Навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, 

підвищених рівнів шуму створюються   

1 Зони санітарної охорони 

2 Санітарно-захисні зони  

3 Охоронні зони 

4 Зони з особливим режимом використання земель 

 

9. Власники земельних ділянок зобов’язані:  

1 Забезпечувати використання ї х за цільовим призначенням 

2 Своєчасно сплачувати земельний податок 

3 Самостійно госпорядувати на землі  

4 Підвищувати  родючість  ґрунтів та зберігати інші корисні властивості земель 

 

10. З метою охорони поверхневих водних об'єктів  від забруднення і засмічення та 

збереження їх водності виділяються земельні ділянки під    

1 Водоохоронні зони 

2 Прибережні захисні смуги 

3 Смуги відведення 

4 Берегові смуги водних шляхів 

 

 11. Граничний термін короткострокового/ довгострокового користування 

водами  

 

 

12.  Підберіть дату  прийняття відповідного НПА 

А.  

27.07.1994 

1. Лісовий кодекс України 

Б.  

21.01.1994 

2. Водний кодекс України 

В.  

25.10.2001 

3. Кодекс України про надра 

Г.  

06.06.1995 

4. Земельний кодекс України 

 

13. Яке слово пропущене в реченні? 

Бджільництво — це галузь с/г виробництва, основою функціонування якої є 

розведення, … та використання бджіл для запилення комахозапильних рослин 

сільськогосподарського призначення і підвищення їх урожайності, виробництво харчових 

продуктів і сировини  

 

14. Для кожного поняття підберіть відповідне визначення. 

А. Принципи 

земельного права 

1. Сукупність засобів та способів впливу правових норм на 

земельні відносини 

Б. Методи 

земельного права 

2. Основоположні засади, які виражають сутність норм 

земельного права та головні напрями регулювання земельних 

відносин 

В. Предмет 

земельного права 

3. Суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

розподілом, використанням то охороною земель і регулюються 

нормами земельного права 



 

 15. Яке слово пропущене в реченні? 

… племінної справи є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птахи, риба, 

бджоли, шовкопряди, хутрові звірі, яких розводять задля одержання певної продукції 

 

16. Яке слово пропущене в реченні? 

Право … користування земельними ділянками набувають громадські організації 

інвалідів, їх підприємства (об'єднання), установи та організації 

 

 17.  Яке слово пропущене в реченні? 

Використання власності на землю не може погіршувати екологічну ситуацію і … 

якості землі 

 

 18.  Яке слово пропущене в реченні? 

До … належать харчові продукти, продовольча сировина й супутні матеріали, якіс-

ні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у декларації про 

відповідність (нормативному документі чи нормативно-правовому акті) 

 

19. Яке слово пропущене в реченні? 

Племінна справа — це система зоотехнічних, … та організаційно-господарських 

заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин 

 

 11. Граничний термін короткострокового/ довгострокового користування лісами 

 

  

21. Що таке система спостереження за станом земель з метою виявлення змін? 

 

 

22.  Яке слово пропущене в реченні? 

Юридичні особи є суб’єктами права власності на земельні ділянки … власності 

 

23. Підберіть дату прийняття відповідного НПА 

А.  

05.02.2004 

1. Земельний кодекс України 

Б.  

25.10.2001 

2.ЗУ «Про охорону земель» 

В.  

16.11.1992 

3. ЗУ «Про основи містобудування» 

Г.  

19.06.2003  

4. ЗУ « Про розмежування земель державної та комунальної 

власності» 

  

24. Підберіть дату прийняття відповідного НПА 

А.  

17.02.2011 

1. ЗУ «Про меліорацію земель» 

Б.  

22.05.2003 

2. Конституція України 

В.  

28.06.1996 

3.ЗУ «Про землеустрій» 

Г.  

14.01.2000  

4.ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» 

 



25.  Яке слово пропущене в реченні? 

Захист рослин – це комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та 

запобігання погіршенню стану рослин … та іншого призначення, продукції рослинного 

походження через шкідників, хвороби і бур'яни 

  

26.   Яке слово пропущене в реченні? 

До об'єктів насінництва та розсадництва  належать: сорт рослин (клон, лінія, 

гібрид, популяція, сортосуміш); насіння та садивний матеріал; насінницькі посіви та 

насадження 

 

27. Майновий характер мають такі екологічні обов’язки громадян: 

1 Своєчасного внесення зборів за забруднення навколишнього природного 

середовища 

2 Проведення заходів щодо попередження негативного впливу діяльності на 

стан природних ресурсів, 

3 Компенсування витрати на проведення екологічної експертизи, екологічного 

аудиту об’єктів, здатних негативно впливати на стан навколишнього природного 

середовища 

4 Безперешкодного надання органам екологічного контролю відомостей про 

характер екологічно небезпечної діяльності 

 

28. Землі с/г призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними 

особами,  

підлягають відчуженню 

1 Протягом трьох років 

2  Протягом п’яти років 

3 Протягом двох років 

4 Протягом одного року                                       

 

29. Яке слово пропущене в реченні? 

Обов’язком … є  підвищення родючості  ґрунтів та збереження інших корисних 

властивостей земель 

  

30. Яке слово пропущене в реченні? 

Небезпечна та … продовольча продукція, яку неможливо повернути в обіг, 

підлягає утилізації або знищенню за кошти її виробника (власника) 

 

 

8. Методи навчання 

Під час викладення навчальної дисципліни «Право екологічної безпеки» 

застосовуються такі методи навчання як: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- словесні методи, що застосовується для ознайомлення студентів з матеріалами 

навчальної дисципліни у вигляді лекцій, розповідей-пояснень та бесід; 



- практичні методи, що застосовуються для закріплення знань студентів з 

навчальної дисципліни у вигляді написання рефератів та вирішення задач; 

2. Методи стимулювання, що застосовуються для зацікавленості студентів 

навчальною дисципліною у вигляді висвітлення практики застосування аграрного, 

земельного та екологічного законодавства, а також дискусій, які виникають з цього 

приводу. 

3. Методи контролю, що застосовуються для визначення рівня знань студентів з 

навчальної дисципліни у вигляді проведення усних та письмових опитувань. 

 

9. Форми контролю 

 

Поточний контроль знань на лекційних і практичних заняттях (у формі 

усного опитування, письмових тестів, вирішення практичних завдань) є 

засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального 

матеріалу. 

Модульний контроль знань ( у формі письмової модульної контрольної 

роботи) є показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і 

пов’язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 

якостей студентів. 

Підсумковий контроль знань (у формі заліку) є показником дійсного 

змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вмінням 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

Дисципліна поділена на 2 змістові модулі, які об’єднують практичні 

заняття і тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється 

за результатами виконання ним практичних та модульної контрольної роботи.  

Контроль знань здійснюється у формі заліку. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України», 

затвердженого ректором університету 27.02.2019 р., визначається рейтинг 



здобувача вищої освіти з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) за 

формулою 

0,7· (R(1)ЗМ · К(1) ЗМ + ... + R(n) ЗМ · К(n) ЗМ ),  

Rнр = 

КДИС 

де  

R(1)ЗМ, … R(n) ЗМ − рейтингові оцінки із змістових модулів за 100-

бальною шкалою; n − кількість змістових модулів; К(1)ЗМ, … К(n) ЗМ − 

кількість кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної 

системи (ЄКТС) (або годин), передбачених робочим навчальним планом для 

відповідного змістового модуля; КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n) ЗМ − кількість 

кредитів ЄКТС (або годин), передбачених робочим навчальним планом для 

дисципліни у поточному семестрі. Формулу (1) можна спростити, якщо 

прийняти К(1)ЗМ = …= К(n) ЗМ. Тоді вона буде мати вид 

Rнр =0,7 * (R(1)зм+ … +R(n)зм)/n. 

 Рейтинг з додаткової роботи додається до Rнр і не може перевищувати 

20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри 

за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють 

підвищенню рівня знань студентів з дисципліни. 

 Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і віднімається від. Він 

визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістовного модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 

роботи, пропускали заняття тощо. 

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 



0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Шумак І.О. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни ―Законодавство і право в АПК‖ для студентів програми 

підготовки фахівців ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.10010203 «Механізація 

сільського господарства»: Навч.-метод. посіб. – К.: НУБіП, 2012. – 28 с. 

 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Нормативно-правові акти 

2. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року – К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 

4. Лісовий кодекс України, 2006 р. – К.: Юрінком Інтер, 2008.  

5. Водний кодекс України від 20 липня 1995 р. – К.: Юрінком Інтер, 2008. 

6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. 

7. Господарський Кодекс України. Господарський процесуальний Кодекс 

України: Офіційний текст // Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 304 с. 

8. Цивільний кодекс України. Офіційний текст // Міністерство юстиції 

України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 464 с. 

9. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 

грудня 1971 року, із змінами та доповненнями. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 162 с. 

10. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року – Х.: ТОВ 

―Одісей‖, 2008. – 256 с. 

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року – К., 2008. 

12. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року // Відомості 

Верховної Ради УРСР.- 1991. - № 20. – Ст. 249. 

13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. - 

№ 188 - 8 жовтня.    

14. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року // Голос України. - 1999. - № 
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управление лесами: Комментарий к главам 17 и 18 Лесного кодекса Хабаровского 

края / Всемирный союз охраны природы (IUCN); Хабаровская краевая 

экологическая общественная организация "Экодаль". — Хабаровск: Издательство 

ХГПУ, 2000. — 36 с. 

257. Васюта О.А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть / 

Київський міжнародний ун- т. — К. : КиМУ, 2004. — 308 с. 

258. Вовченко В.В., Варфоломеева Т.В., Малышко Н.И., Стеценко М.П. 

Чернобыльская катастрофа и права человека / Украинская экологическая 

ассоциация "Зелений світ". — К., 2003. — 35 с. 

259. Гавриленко Б.Б. Економіко-правові важелі раціонального 

природокористування: Навч.посіб. — Запоріжжя: Полиграф, 2004. — 144 с.  

260. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: 

Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / Верховна 

Рада України; Інститут законодавства. — К. : АТ "Книга", 2002. — 634 с.  

261. Голуб С.А. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання / 

Вищий навч. заклад "Націон. акад. упр-ня". — К.: Азимут-Україна, 2004. — 148 с.  

262. Давидок В.П., Мовчан Я.І., Парчук Г.В., Титар В.М., Шеляг-Сосонко 

Ю.Р. Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття / 

Міжвідомча координаційна комісія з питань збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття / Я.І. Мовчан, Ю.Р. Шеляг-Сосонко (ред.). — 2 вид. — 

К.: Хімджест, 2003. — 62 с. 

263. Демиденко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського 

права України (теоретичні аспекти). — О. : АО БАХВА, 1995. — 103 с. 

264. Дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні: Зб. 

матеріалів / Верховна Рада України; Комітет з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. — К. : 

Парламентське видавництво, 2003. — 300 с.  



265. Дудоров О. О. Відповідальність за злочини проти довкілля: Науково-

практичний коментар розділу VІІІ Особливої частини нового КК України / 

Азовський регіональний ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. — 

Бердянськ : АРІУ при ЗДУ, 2001. — 84с. 

 

Стандарти: 

266. МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

267. ДСТУ 3768:2009 «Пшеница» 

268. ГОСТ 26640-85.  «Охрана природы.  Земли. Термины и определения» 

269. ГОСТ 17.4.304.-85. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

методам определения загрязняющих веществ» 

270. ДСТУ ISO 11074-1:2004 «Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 1. 

Забруднення та охорона ґрунтів» 

271.  ДСТУ ISO 11269-2-2002 «Якість ґрунту. Визначання дії збудників на 

флору ґрунту. Частина 2. Вплив хімічних речовин на проростання та ріст вищих 

рослин» 

272.   ГОСТ 26640-85.  «Охрана природы.  Земли. Классификация 

землепользования» 

273. ДБН Б. 1-3-97 «СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

та затвердження генеральних планів міських населених пунктів» 

274. ДБН Б 2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» 

275. ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. 

Визначення  розмірів земельних ділянок для обєктів електричних мереж» 

276. ГОСТ 17.8.1.01-86. «Охрана природы. Ландшафты. Термины и 

определения» 

277.  
 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua). 

2. Офіційне Інтернет-представництво Президента України  

(http://www.president.gov.ua). 

3. Урядовий портал – єдиний веб-ресурс органів виконавчої влади 

України (http://www.kmu.gov.ua). 

4. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua). 

5. Вищий господарський суд України (http://www.arbitr.gov.ua). 

6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

(http://www.mon.gov.ua). 

7.   Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди 

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


правових знань Міністерства юстиції України (http://www.gdo.kiev.ua). 

8.  Інформаційний центр Міністерства юстиції України 

(http://www.informjust.kiev.ua). 

9.  Бібліотека Верховної Ради України (http://www.rada.kiev.ua). 

10.  Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.n-

t.org). 

11.  Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська 

академія» (http://www.ukma.kiev.ua). 

12.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua). 

13. Ресурси українського Інтернету на правову тематику 

(http://www.lawukraine.com). 
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