
  

 



  

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни «Правове регулювання у рибництві» 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
 

Освітній ступінь «Бакалавр»/ «Магістр» 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура 
Характеристика навчальної дисципліни 

Вид  

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів 4 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) за 

наявності 
- 

Форма контролю залік 

 

Показники навчальної дисципліни 

Рік підготовки (курс) 4 

Семестр 8 

Лекційні заняття 30 

Практичні семінарські заняття 30 

Лабораторні заняття - 

Самостійна робота 60 

Індивідуальні завдання - 

Кількість тижневих аудиторних 

годин 

для денної форми навчання 

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Мета завдання та компетентності  навчальної дисципліни 

  
Мета навчальної дисципліни «Правове регулювання у рибництві» 

полягає у формуванні системи знань з правового регулювання відносин у сфері 

рибництва в Україні, у забезпеченні оволодіння студентами сукупністю 

спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої 

роботи; виховання правової культури майбутніх спеціалістів. 

 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи чинного 

законодавства що регулює правовідносини у сфері рибництва, правових 

проблем, що виникають при вирішенні спорів у відповідній сфері 

правовідносин, визначення правового статусу суб’єктів правовідносин у сфері 

рибництва, аналіз правового регулювання використання окремих об’єктів 

правовідносин у сфері рибництва, вивчення підстав та умов виникнення, зміни 

та припинення правовідносин у сфері рибництва, дослідження правової 

природи відносин у сфері рибництва як різновиду сільськогосподарської 

діяльності, дослідженню правових заходів з охорони водних об’єктів та водних 

біоресурсів та аналіз положень національного законодавства щодо визначення 

складу продукції рибництва та дотримання вимог із забезпечення її якості та 

безпечності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати зміст нормативних актів регулюють питання правового 

регулювання у сфері рибництва; визначення основних категорій та понять; 

вміти вільно орієнтуватися у чинному законодавстві; орієнтуватися у 

поточних проблемах в галузі рибництва на сучасному етапі; застосовувати 

теоретичні знання і приписи нормативно–правових актів у практичній 

діяльності; самостійно формулювати свої думки, ідеї, висновки; 

застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій;  

захищати юридично грамотно та аргументовано певне правове рішення, 

викладати його в усній та письмовій формі;  

виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, 

знаходити шляхи їх вирішення; орієнтуватись у напрямках розвитку галузі 

рибництва. 

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».



  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Правове регулювання у рибництві» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Правові засади регулювання рибництва в Україні 

Тема 1. Історичні передумови становлення рибництва та 

формування законодавства, що його регулює 

Період зародження правового регулювання рибництва. Формування 

законодавства у сфері рибництва за часів радянської влади на території 

України. Виникнення та становлення законодавства у сфері рибництва в 

Україні за часів її незалежності. 

 

Тема 2. Рибництво, як об’єкт правового регулювання 

Сутність, поняття, основні ознаки і структура системи права. 

Структура системи законодавства. Загальна характеристика поняття 

«об'єкт правового регулювання». Характеристика поняття «рибництво», 

як об'єкта правового регулювання. 
 

Тема 3. Місце суспільних відносин у сфері рибництва у системі права 

Особливості специфічних ознак аграрних правовідносин у сфері 

рибництва. Особливості ознак екологічних правовідносин у сфері 

рибництва. Особливості ознак природоресурсних правовідносин у сфері 

рибництва. 

 

Тема 4. Міжнародно – правове регулювання рибництва та 

співвідношення його норм з українським законодавством 
Використання джерел міжнародного права в українському 

законодавстві. Загальний огляд джерел міжнародного права, які 
регулюють питання рибництва (аквакультури). Розуміння поняття 
рибництва (аквакультури) за законодавством ЄС в порівнянні з 
українським законодавством.  

 

Тема 5. Суб’єкти правовідносин у сфері рибництва 

Суб’єкти товарного сільськогосподарського виробництва у сфері 

рибництва. Повноваження регуляторних та інших органів державної 

влади у сфері рибного господарства. Суб’єкти правовідносин у сфері 

рибництва з «подвійним підпорядкуванням» та суб’єкти племінної 

справи у рибництві. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Суб’єкти та об’єкти правовідносин у сфері рибництва. Види і 

порядок права водокористування. 

 



  

Тема 6. Правове становище Державного агенства рибного 

господарства України. 

Повноваження Державного агентства рибного господарства 

України. Структура Держрибагентства України. Правовий статус голови 

Держрибагенства України. 

 

Тема 7. Повноваження державних органів рибоохорони. 

Реформування органів рибоохорони: проблеми, вирішення, 

потреби.  Рибоохоронний патруль: завдання, мета діяльності 

повноваження.  Державне забезпечення працівників органів 

рибоохорони. Правове регулювання діяльності громадських інспекторів. 
 

Тема 8. Об’єкти правовідносин у сфері рибництва в Україні 

Вода, як об’єкт правовідносин у сфері рибництва (водні відносини). 

Рибогосподарські водні об'єкти. Водні ресурси, як об'єкти правовідносин 

у сфері рибництва. Водні біоресурси як об'єкти правовідносин у сфері 

рибництва.  

 

Тема. 9. Зміст правовідносин у сфері рибництва 

Загальна характеристика поняття «зміст правовідносин». Права та 

обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері рибництва. Права та обов’язки 

суб’єктів штучного розведення (відтворення), вирощування водних 

біоресурсів та спеціального товарного рибного господарства. 

 

Тема 10. Види і порядок права водокористування 

Право та ознаки права загального водокористування.  Види права 

спеціального водокористування.  Дозвільні документи необхідні для 

здійснення спеціального водокористування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Використання водних об’єктів на умовах оренди. Правовий режим 

земель водного фонду. Використання окремих об'єктів 

правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення 

продовольчої безпеки України. 

Тема 11. Використання водних об’єктів на умовах оренди. 

Підстави та умови за яких здійснюється надання 

рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури на умовах 

оренди. Договір оренди водних об’єктів: істотні умови, порядок 

укладення, зміни та розірвання.  

 

Тема 12. Особливості правового режиму земель водного фонду 

 Загальна характеристика складу та категорій земель України. Склад 

земель водного фонду. Прибережні захисні смуги.  



  

 

Тема 13. Правове регулювання рибальства в Україні. 

Поняття та види рибальства і його правове регулювання в Україні. 

Правове регулювання спеціального використання водних ресурсів для 

промислових потреб. Правове регулювання любительського і 

спортивного лову риби і водних безхребетних для власних потреб. 

Відповідальність за порушення у сфері рибальства в Україні. 

 

Тема 14. Правова охорона водних живих ресурсів, як спосіб 

забезпечення продовольчої безпеки України 

 Правова охорона водних живих ресурсів: нормативне закріплення 

та основні завдання. Правова регламентація меліорації водних об’єктів. 

Види правових заходів з охорони водних живих ресурсів.  
  

Тема 15. Правове забезпечення якості та безпечності продукції 
рибництва 

Нормативно – правове закріплення прав громадян на безпечність та 

якість харчових продуктів. Дозвільні документи, як критерії впливу на 

якість та безпеку продукції аквакультури. Види контролю за якістю і 

безпечністю продукції аквакультури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Структура навчальної дисципліни для: 

- денного терміну та заочної форми навчання 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

л п лаб Інд. с.р л п лаб інд с.р. 

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

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Правові засади регулювання рибництва в Україні 

Тема 1. Історичні передумови 

становлення рибництва та 

формування законодавства, 

що його регулює 

7 2 2   4 - - - - - - 

Тема 2. Рибництво, як об’єкт 

правового регулювання 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 3. Місце суспільних 

відносин у сфері рибництва у 

системі права 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 4. Міжнародно – правове 

регулювання рибництва та 

співвідношення його норм з 

українським законодавством 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 5. Суб’єкти 

правовідносин у сфері 

рибництва 

8 2 2   4 - - - - - - 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Право водокористування. Правовий режим земель водного фонду. 

Використання окремих об'єктів правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення продовольчої 

безпеки України. 

Тема 6. Правове становище 

Державного агентства 

рибного господарства 

України. 

 

8 2 2   4 - - - - - - 

 

  

Тема 7. Повноваження 

державних органів 

рибоохорони. 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 8. Об’єкти 

правовідносин у сфері 

рибництва в Україні 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема. 9. Зміст правовідносин у 

сфері рибництва 

8 2 2   4 - - - - - - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Право водокористування. Правовий режим земель водного фонду. 

Використання окремих об'єктів правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення продовольчої 

безпеки України. 

Тема 10. Види і порядок права 

водокористування 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 11. Використання 

водних об’єктів на умовах 

оренди. 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 12. Особливості 

правового режиму земель 

8 2 2   4 - - - - - - 



  

водного фонду 

Тема 13. Правове 

регулювання рибальства в 

Україні. 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 14. Правова охорона 

водних живих ресурсів, як 

спосіб забезпечення 

продовольчої безпеки України 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 15. Правове 
забезпечення якості та 
безпечності продукції 
рибництва 

8 2 2   4 - - - - - - 

Усього годин 120 30 30   60 - - - - - - 

 

 

Теми лабораторних занять 

(навчальним планом не передбачено) 

 

Теми практичних занять для денної форми навчання 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1. Рибництво, як об’єкт правового регулювання 2 

2.  Суб’єкти правовідносин у сфері рибництва 2 

3. Правове становище Державного агентства рибного господарства 

України. 
2 

4 Повноваження державних органів рибоохорони. 2 

5. Об’єкти правовідносин у сфері рибництва в Україні 2 

6. Види і порядок права водокористування 2 

7. Правове регулювання рибальства в Україні. 2 

8. Правове забезпечення якості та безпечності продукції рибництва 1 

Всього  15 

 

Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами 
1. Охарактеризуйте рівень розвитку рибництва у Римській імперії, за свідченням 

античних джерел. 

2. В якому писемному історичному документі (880–890 рр.) детально описані 

ритуали, пов’язані з вживанням слов’янами  риби?  
3. Залишки яких давніх споруд, дали змогу виявити археологічні розкопки на 

території Новгородської землі? 
4. Опишіть існування ставового рибництва, сформованого в самостійну галузь 

що зустрічається в Середньовіччі. 
5. Дайте характеристику рівня розвитку рибництва в період із XIV по 

XVI століття. 
6. Яка з галузей господарської діяльності у період існування козацтва (XV–XVIII 

ст. ст.) набула свого найбільшого розвитку? 

7. Які норми, що певним чином регулювали рибництво на той час, містилися в 
таких історичних джерелах як: «Руська Правда», Литовський статут (з 1529 р. 

по 1557 р.), та Соборне уложення 1649 року? 
8. Охарактеризуйте рівень розвитку та роль держави у сфері рибництва та 

рибальства після революції 1917 року? 



  

9. Запровадження яких нових принципів та видів рибництва відбувалося на 

законодавчому рівні в 1958–1970 рр ? 
10. Назвіть нормативно – правові акти за часів становлення незалежності України 

спрямованих на розвиток рибництва? 
11. В якому році був прийнятий водний кодекс України та яким чином згідно 

його приписів визначався нормативний змість поняття рибництва? 
12. Розкрийте зміст поняття «право». 
13. В чому полягає основне призначення права? 
14. Назвіть структурні елементи права? 
15. За якими критеріями класифікуються норми права? 
16. Що входить до структурних елементів норми права? 
17. Назвіть відомі вам галузі права? 
18. Охарактеризуйте ознаки системи законодавства? 
19. Розкрийте зміст поняття «нормативно правового акту та назвіть його ознаки. 
20. Сформуйте ієрархію нормативно – правових актів за їх спаданням. 
21. Який орган виконавчої влади здійснює державну реєстрацію нормативно- 

правових актів? 
22. Назвіть види нормативно – правових актів за типом? 
23. Вкажіть, які існують особливості правового регулювання? 
24. Що є об’єктом правового регулювання? 
25. Перелічіть та надайте характеристику стадіям правового регулювання? 
26. Розкрийте змість поняття рибництва як об’єкта правового регулювання. 
27. В якому нормативно – правовому акті та яким чином надано визначення 

поняття рибництво (аквакультура)? 
28. Вкажіть з яких видів (на законодавчому рівні) складається рибництво 

(аквакультура). Надайте названим видам характеристику. 
29. Яке зизначення поняття «рибництво» міститься у Водному Кодексі України?  
30. Що входить в предмет аграрного права? 

31. Назвіть суб’єктів аграрних правовідносин? 

32. Що входить до основних об’єктів аграрних правовідносин? 

33. Класифікуйте види аграрних правовідносин в залежності від їх сфери 

виникнення? 

34. Що входить в предмет екологічного права? 

35. Надайте визначення поняттю «відтворення водних біоресурсів», норми якого 

права застосовуються до даних правовідносин? 

36. До предмета якого права входять правовідносини у сфері рибництва, щодо 

поповнення запасів водних біоресурсів? 

37. Дайте визначення поняттям «інтродукція» та «акліматизація», чи є різниця 

між ними? 

38. В чому полягає основне завдання акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів? 

39. Який нормативно правовий акт дає визначення поняття « біологічне 

різноманіття? 

40. Як співвідносяться норми міжнародного права, які регулюють питання 

рибництва (аквакультури) із законодавством України? 

41. Охарактеризуйте сферу дії законодавства України яке регулює питання 

рибництва (аквакультури). 

42. Наведіть приклади застосування норм міжнародного права на території 

України. 
43. Хто є суб’єктами аквакультури відповідно до Закону України «Про 

аквакультуру»? 



  

44. Назвіть центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері рибного господарства та визначіть коло його 
повноважень. 

45. Назвіть центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері рибного господарства та визначіть коло його повноважень. 

46. Визначіть повноваження органів рибохорони. 
47. Назвіть дату створення рибоохоронного патруля та визначіть коло 

повноважень його посадових осіб. 
48. Вкажіть в якому нормативно – правовому акті наведено визначення терміну 

«води», та розкрийте його зміст. 
49. Який різновид вод, використовується для потреб рибництва?  
50. Які види вод належать до морських вод? 
51. Охарактеризуйте загальні ознаки природного об’єкта? 
52. Які рибогосподарські водні об’єкти використовуються для ставкової 

аквакультури? 
53. Які рибогосподарські водні об’єкти використовуються для випасної (товарної) 

аквакультури? 
54. Відповідно до якого нормативно – правового акту визначаються водні об’єкти 

для потреб аквакультури? 
55. Дайте визначення поняттю «водні ресурси». 
56. Охарактеризуйте зміст поняття «гідротехнічної споруди рибогосподарської 

технологічної водойми». 
57. Що належить що водних біоресурсів? 
58. Для задоволення якого роду потреб громадянами може здійснюватися право 

загального водокористування? 
59. Назвіть ознаки права загального водокористування. 
60. До повноважень яких органів віднесене право встановлення заборони 

купання, плавання на човнах та забору води для питних та побутових потреб? 
61. Для яких потреб юридичними і фізичними особами може здійснюватися 

спеціальне право водокористування? 
62. Які види (за строковістю) спеціального водокористування закріплені на 

законодавчому рівні. 
63. Які дії необхідно зробити щоб отримати дозвіл на спеціальне 

водокористування? 
64. Яким органом згідно з повноваженнями визначеними Земельним Кодексом 

України, можуть надаватися у користування на умовах оренди, водні об’єкти? 
65. Яким нормативно – правовим актом визначена форма типового договору 

оренди водних об’єктів? 
66. З чого складається плата за користування на умовах оренди 

рибогосподарською технологічною водоймою? 
67. Назвіть істотні умови договору оренди частини рибогосподарського водного 

об’єкта?  
68. На які категорії можуть поділятися землі України за своїм основним цільовим 

призначенням? 
69. Вкажіть склад земель водного фонду та надайте їм характеристику? 
70. До яких форм власності можуть відноситись землі водного фонду? 
71. Що відноситься до прибрежних захисних смуг? 
72. Які існують заборони у прибрежних захисних смугах, уздовж річок, навколо 

водойм та на островах? 
73. Назвіть нормативно – правові акти які містять визначення поняття 

«рибальство» та розкрийте зміст даного поняття. 
74. Які види рибальства можуть здійснюватися на території України згідно його 

законодавства? Охарактеризуйте кожен з названих видів. 



  

75. Назвіть умови за яких надається відмова у встановленні частки добування 
(вилову) водних біоресурсів. 

76. За яких умов суб’єкти рибного господарства мають переважне право на встановлення 
частки добування (вилову) водних біоресурсів? 

77.  Перелічіть обов’язки відповідального за вилов водних біоресурсів. 
78. В який термін та в якому вигляді користувачі водних біоресурсів зобов’язані 

подавати територіальному органові Держрибагенства звіт про обсяги добутих 
(виловлених) водних біоресурсів. 

79. Перелічіть обов’язки громадян, які займаються любительським рибальством. 
80. Який нормативно – правовий акт закріплює правову регламентацію меліорації 

водних об’єктів. 
81. Назвіть комплекс заходів закріплений на законодавчому рівні щодо 

збереження водності річок та охорони їх від забруднення 
82. Вкажіть мету, встановлену Законом України «Про аквакультуру» згідно якої 

якої здійснюється рибогосподарська меліорація водних об’єктів (їх частин), 
рибогосподарських технологічних водойм. 

83. За якими основними напрямами здійснюється рибогосподарська меліорація? 
84. Надайте характеристику таким меліоративним заходам для водного 

середовища як: аерація, вапнування, літування. 
85. Назвіть види юридичної відповідальності які настають за порушення вимог 

законодавства про рибне господарство. 
86. Перелічіть правові заходи з охорони водних біоресурсів як об’єктів 

аквакультури. 
87. Перелічіть нормативно – правові акти в яких закріплено право громадян на 

безпечність та якість харчових продуктів у сфері рибного господарства та 
аквакультури. 

88. Дайте визначення поняттю «продукція аквакультури» у розумінні наведеному 

в Законі України «Про аквакультуру». 

89.  Відповідно до якого закону та яким чином регулюється порядок видачі та 

вимоги до ветеринарних свідоцтв і довідок. 

90.  Що розуміється під визначенням «переробка водних біоресурсів». 

91. Перелічіть загальні правила встановлені для виробництва органічної продукції 

аквакультури. 
 

Питання модуля №1  

напряму підготовки «Водні біоресурси та аквакультура» 

 

1 ВАРІАНТ 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
1. Встановіть послідовну ієрархію нормативно – правових актів, за 

юридичною силою 

А. Конституція, 

Б. Постанови, розпорядження (видані Кабінетом Міністрів України); 

В. Укази, розпорядження (Президента України); 

Г. Закони, постанови (Верховної Ради України). 

Д.  Накази, постанови, інструкції (центрального органу виконавчої влади). 

 

2. Вставте пропущені слова. 

Державній реєстрації в _________________ підлягають нормативно – правові 

акти будь – якого виду, (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є _____ або 

більше правових норм. 

 



  

3. Встановіть правильну відповідність, з приводу видів нормативно- 

правових актів за типом: 

 

1. 1. Комплексні А. Кримінальний кодекс, Водний Кодекс, 

Земельний Кодекс 

2. 2. Галузеві Б. ЗУ «Про аквакультуру»,  ЗУ «Про 

захист рослин». 

 

 

4. Вкажіть чому відповідає наведене визначення: 

Сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та 

вирощування об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах 

для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її 

реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-

племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації 

гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а 

також надання рекреаційних послуг це _________________________.  

 

5. Оберіть правильну відповідь: 

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері рибного господарства, є: 

А. Кабінет Міністрів України; 

Б. Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

В. Державне агентство рибного господарства України. 

 

6. Підберіть правильні відповідності: 

 

1.Внутрішні аграрні правовідносини у сфері 

рибництва; 

 

2. Зовнішні аграрні правовідносини у сфері 

рибництва. 

А. що стосуються членства й участі у 

правовому становищі виробників 

продукції рибництва;  

Б. відносини, що виникають у сфері 

реалізації відповідної 

сільськогосподарської продукції;  

 

В. трудові та управлінські 

правовідносини; 

 

Г. у сфері фінансово-кредитної, 

інноваційної діяльності, дорадчої 

діяльності, а також у межах реалізації 

державної підтримки виробників 

продукції рибництва 

 

7. Підберіть правильне визначення: 

 

1. Правовідносини у сфері рибництва щодо 

відтворення біоресурсів є різновидом: 

 

А. Екологічних правовідносин; 

Б. Аграрних правовідносин 

 

9 . За видами рибництво (аквакультура) може бути: 

А) морське рибництво; 



  

Б) Океанічне рибництво; 

В) Прісноводне рибництво\ 

10  Назвіть об’єкти аграрних правовідносин? 

 

11. Підберіть правильне визначення: 

 

Комплексна галузь права, якою регулюються 

суспільні відносини в галузі охорони 

навколишнього природного середовища,  

використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки в інтересах 

теперішнього і прийдешніх поколінь це: 

А. Екологічне право; 

Б. Аграрне право 

В. Цивільне право 

 

ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ 

1. Повноваження 

та гарантії 

посадових осіб 

органів 

рибоохорони. 

       ___________________ Ю. Шовкун 
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ПРИКЛАД ЗАЛІКОВОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

з дисципліни 

«Правове регулювання у рибництві» 

 

Варіант 1  
 

1. Встановіть правильну відповідність. 

1. Водойма 

2.Водосховище комплексного 

призначення 

3. Водосховище 

А. відповідно до паспорта використовується 

для двох і більше цілей (крім рекреаційних); 

Б безстічний або із сповільненим стоком 

поверхневий водний об'єкт; 

В. штучна водойма місткістю більше 1 млн. 

кубічних метрів, збудована для створення 

запасу води та регулювання її стоку; 

 

2. Перерахуйте відповідності. 

До Водного фонду України 

належать:__________________________________________________. 

 



  

3.Вставте пропущені слова. 

Державній реєстрації в _________________ підлягають нормативно – правові 

акти будь – якого виду, (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є _____ або 

більше правових норм. 

 

4.Встановіть правильну відповідність, з приводу видів нормативно- правових 

актів за типом:  

 

3. 1. Комплексні А. Кримінальний кодекс, Водний Кодекс, 

Земельний Кодекс 

4. 2. Галузеві Б. ЗУ «Про аквакультуру», ЗУ «Про захист 

рослин». 

 

5. Виберіть правильні відповідності: 

 

Державне агентство рибного 

господарства України відмовляє у 

встановленні частки добування 

(вилову) водних біоресурсів у разі: 

А. Систематичних грубих порушень 

законодавства з питань охорони 

біоресурсів протягом попереднього року; 

Б. Використання протягом попередніх 

трьох і більше років квоти не менш як на 

75 %; 

В. Використання протягом попередніх 3- 

х років менш як на 75 % обсягу виділеної 

частки добування (вилову) водних 

біоресурсів, 

 

 

6. Вставте пропущене слово  

 

Державне управління в галузі 

використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів здійснюється 

за ____________________  

принципом на основі державних цільових, 

міждержавних та регіональних програм 

використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, а також 

планів управління річковими басейнами. 

А. Річковим 

Б. Басейновим 

В. Морським 

Г. Водним 

 

8. Вставте пропущені слова:  

9.  

Перелік користувачів водних біоресурсів, яким установлено частки добування 

(вилову) затверджується ______________________, протягом ____________ днів із 

дати закінчення прийому заяв.                  (яким органом) 

 

 

8. Встановіть правильну відповідність. 

 

Усі види використання риб, 

інших водних живих 

А. Специфічне використання риб та інших водних 

живих ресурсів 



  

ресурсів (за винятком 

любительського та 

спортивного рибальства у 

водних об'єктах загального 

користування), що 

здійснюється шляхом їх 

вилучення (лов, добування, 

збирання тощо) з 

середовища перебування 

 

Б. Спеціальне використання риб та інших водних 

живих ресурсів 

В. Спеціалізоване використання риб та інших водних 

живих ресурсів 

 

 

 

9. Вставте правильні відповідності. 

 

Заборони щодо забору води для питних 

або побутових потреб, водопою тварин, 

купання, тощо, встановлюються: 

А. Центральним органом виконавчої 

влади, що реалізовує державну політику у 

сфері рибного господарства; 

Б. Районними і міськими радами; 

В. Кабінетом Міністрів України; 

Г. Районними і міськими 

адміністраціями. 

 

10. Вставте пропущені слова  

Надання водних об'єктів у користування на умовах оренди здійснюється за 

наявності ______ водного об'єкта. Порядок розроблення та форма _______ 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 

11. Встановіть правильну відповідність.  

А. любительське рибальство 1. вид рибальства, що здійснюється у 

порядку загального використання, з 

установленням певних вимог до 

проведення спортивних змагань або 

кваліфікаційних нормативів; 

Б. спортивне рибальство 2. вилучення, приймання, переробка, 

зберігання, транспортування тощо, у тому 

числі постачання палива, води, тари, 

продовольства для функціонування суден 

флоту рибної промисловості та їх 

екіпажів у рибогосподарських водних 

об'єктах (їх частинах), у тому числі у 

водах, що знаходяться за межами 

юрисдикції України; 

В. промислове рибальство (промисел) 3. безоплатне добування (вилов) водних 

біоресурсів у порядку загального 

використання, у дозволених обсягах, для 

особистих потреб (без права реалізації) 



  

знаряддями вилову, встановленими для 

цього правилами рибальства. 

 

12. Довгострокове спеціальне (платне) водокористування здійснюється 

юридичними і фізичними особами строком від: 

А. 5- 25 років; 

Б. 3- 20 років; 

В. 5- 20 років; 

Г. 3- 25 років. 

  

13. Встановіть послідовну ієрархію нормативно – правових актів, за юридичною 

силою: 

А. Конституція, 

Б.  Постанови, розпорядження  (видані Кабінетом Міністрів України); 

В. Укази, розпорядження (Президента України); 

Г. Закони, постанови (Верховної Ради України). 

Д.  Накази, постанови, інструкції (центрального органу виконавчої влади). 

 

14. Встановіть правильну відповідність.  

Типова форма договору оренди водних 

об'єктів затверджується  

А. Верховною Радою України 

Б. Державним агентством рибного 

господарства України 

В. Кабінетом Міністрів України 

Г. Відповідними територіальними 

органами 

 

15. Виберіть правильні відповіді (можливо декілька варіантів).  

За законодавством України існують наступні види порушень у сфері рибальства: 

А. Незаконне рибальство; 

Б. Нерегульоване рибальство; 

В. Заборонене рибальство; 

Г. Непідзвітне рибальство; 

Д. Непідконтрольне рибальство. 

 

 

16. Вставте пропущене слово.  

Держрибагенство є юридичною особою 

_________________ права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України 

та своїм найменуванням. 

 

А. Публічного права 

Б. Приватного права 

В. державного права 

Г. Муніципального права 

 

17. Вкажіть чому відповідає наведене визначення: 

Сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування 

об'єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання 

сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, 

виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, 

інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення 

запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання 

рекреаційних послуг це ______________________________.  

 



  

18. Надайте правильну відповідь . 

Реалізація державної політики у сфері 

рибного господарства та рибної 

промисловості, охорони, використання та 

відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства , безпеки 

мореплавства суден флоту рибного 

господарства здійснюється 

А. Кабінетом Міністрів України  

Б. Верховною радою України 

В. Державним агентством рибного 

господарства України. 

 

 

19. Виберіть правильну відповідь:  

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері рибного господарства, є: 

А. Кабінет Міністрів України; 

Б. Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

В. Державне агентство рибного господарства України. 

 

20. Надайте правильну відповідь.  

Відповідно до вимог якого закону 

України, відбувається конкурс на 

зайняття вакантних посад до рибного 

патруля: 

А. ЗУ « Про аквакультуру»; 

Б. ЗУ «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронну діяльність»; 

В.ЗУ «Про державну службу». 
 

  ____________ Ю. Шовкун 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час викладу навчальної дисципліни «Правове регулювання у 

рибництві» застосовуються такі методи навчання як: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- Словесні методи, застосовується для ознайомлення студентів з 

матеріалами навчальної дисципліни у вигляді лекцій, розповідей-пояснень і 

бесід; 

- Практичні методи, застосовувані для закріплення знань студентів з 

навчальної дисципліни у вигляді написання рефератів і вирішення завдань; 

2. Методи стимулювання, що застосовуються для зацікавленості студентів 

навчальною дисципліною у вигляді освітлення практики застосування 

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. 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

За кредитно-модульною системою викладу навчальної дисципліни 

««Правове регулювання у рибництві»» застосовуються такі основні види 

контролю знань: 

• поточний контроль - систематично на різних навчальних заняттях 

протягом семестру в формах: 

- Усне опитування ; 



  

- Письмові контрольні експрес роботи ; 

- Тестовий контроль ; 

• модульний контроль - двічі на семестр ; 

• підсумковий контроль - наприкінці семестру після вивчення навчальної 

дисципліни у формі заліку. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени 

та заліки у НУБіП України» від 27 лютого 2019 р. 
 

Поточний контроль Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

Rнр 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

Rдр 

Рейтинг 

штрафний 

Rштр 

Підсумкова 

атестація 

(залік) 

Загальна 

кількість 

балів 
Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 3 квітня 

2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи стосовно вивчення певної 

дисципліни визначається за формулою 

 

Rнр = 0,7 * (R(1)зм*К(1)зм+ … +R(n)зм*К(n)зм)/Кдис +Rдр-Rштр, 

 

де  

R(1)зм+ … +R(n)зм – рейтингові оцінки змістовних модулів за 100-

бальною шкалою; 

n – кількість змістовних модулів; 

К(1)зм+ … +К(n)зм – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим 

навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 

Rдр – рейтинг з додаткової роботи; 

Rштр – рейтинг штрафний. 

 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)зм= … =К(n)зм. 

Тоді вона буде мати вигляд 

 

Rнр = 0,7 * (R(1)зм+ … +R(n)зм)/n +Rдр-Rштр. 

 

 Рейтинг з додаткової роботи Rдр 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 Rштр не перевищує 5 балів і віднімається від Rнр. 

Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістовного модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 

роботи, пропускали заняття тощо. 



  

 2. Згідно із зазначеним положенням підготовка і захист курсового 

проекту (роботи) оцінюється за 100-бальною шкалою і далі переводиться в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: 

державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, 

виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; 

інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові 

та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, 

методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів. 
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