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Курс: 4 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом.  

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Дайте визначення дозвільній системі у сфері господарської діяльності. 

2. Як законодавство України визначає дозвільні органи? 

3. Які види документів дозвільного характеру вам відомі? 

4. На які об’єкти видається документ дозвільного характеру? 

5.  Що таке декларація про провадження господарської діяльності?  

6. Розтлумачте принцип мовчазної згоди. 

7. Що таке дозвільна процедура? 

8. Перелічте основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності. 

9. Які терміни встановлені законодавством для реєстрації декларацій дозвільним органом? 

10. Який строк встановлений законодавством України стосовно видачі документів 

дозвільного характеру? 

11. Які основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності вам відомі? 

12. На який строк і на якій основі видаються документи дозвільного характеру? 

13. Протягом якого терміну представницький орган місцевого самоврядування розглядає та 

приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання або 



відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності? 

14. Яким нормативно-правовим актом визначається плата за видачу (переоформлення) 

документів дозвільного характеру (адміністративний збір)? 

15. Які умови висуваються до орендаря або іншого користувача у разі надання на підставі 

договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання на 

які, відповідно до законодавства, має бути виданий документ дозвільного характеру?  

16.  Назвіть підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру. 

17. За яких підстав дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру?  

18. Які підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються 

законом? 

19. Протягом якого терміну, у разі виникнення підстав для переоформлення документа 

дозвільного характеру, суб’єкт господарювання зобов’язаний подати дозвільному органу або 

адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру?  

20. Протягом якого часу дозвільний орган зобов’язаний прийняти рішення про 

переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві 

про переоформлення документа дозвільного характеру? 

21. Який строк дії переоформленого документа дозвільного характеру?  

22. Які законодавчі умови встановлюються щодо зупинення розгляду документів, поданих 

для отримання документа дозвільного характеру?  

23. В якій формі суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) 

подається заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного 

характеру, що оформляється дозвільними органами? 

24. Які особливості легітимності документів дозвільного характеру, видані суб'єктам 

господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення ООС та на тимчасово 

окупованій території України?  

25. Назвіть основні засади формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності. 

26. Назвіть повноваження спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у 

сфері господарської діяльності.  

27. З якою метою здійснюється контроль за додержанням вимог законодавства з питань 

видачі документів дозвільного характеру? 

28. Які норми встановлені законодавством України щодо планових перевірок дозвільного 

органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого 

документа дозвільного характеру (його виду)? 

29. За яких підстав уповноважений орган може проводити позапланові перевірки 

додержання дозвільним органом вимог законодавства з питань видачі документів 

дозвільного характеру? 

30. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на початок роботи 

новоствореного підприємства? 

31. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на початок робіт та види робіт 

підприємств, діяльність яких пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки? 

32. Яким нормативно-правовим актом передбачено погодження на надання земельних 

ділянок під будівництво та інші види землекористування?  

33. Яким нормативно-правовим актом передбачений висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо безпеки для здоров'я населення від реалізації та 

використання сировини та продукції закордонного виробництва? 

34. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на будівництво або 

реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території? 

35. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на підключення споживачів до 

систем централізованого питного водопостачання? 

36. Яким нормативно-правовим актом передбачений висновок про відповідність об'єкту 

ветеринарно-санітарним нормам (проведення експертизи і узгодження проектів планування 

та будівництва тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних 



підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; участь у 

діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію цих об'єктів та у 

відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для 

тварин)? 

37. Яким нормативно-правовим актом передбачено погодження режиму використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 

у приміських та зелених зонах при розробці генеральних планів розвитку і розміщення 

населених пунктів? 

38. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на розміщення зовнішньої 

реклами? 

39. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на переведення житлових 

будинків і житлових приміщень в нежилі? 

40. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на переведення лісових земель 

до нелісових? 

41. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл на проведення робіт на пам'ятках 

національного значення, їхніх територіях та в зонах охоронюваних археологічних 

територіях, в історичних ареалах населених місць? 

42. Яким нормативно-правовим актом передбачений дозвіл (або інший документ) на право 

використання об'єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного 

значення? 

43. В чому полягає об’єктивна необхідність у спеціальному врегулюванні дозвільних 

відносин у сфері природокористування?  

44. Як наукою екологічного права вирішується питання правової природи дозвільних 

відносин, що складаються відносно права на використання природних ресурсів? 

45. Що є предметом дозвільних відносин в екологічній сфері?   

46. Що є об’єктом дозвільних відносин в екологічній сфері?   

47. Які еколого-правові обмеження покладаються на відповідного суб’єкта господарювання 

(заявника у дозвільних відносинах) у процесі реалізації господарських прав, наданих за 

дозволом?  

48. Чим обумовлена об’єктивна необхідність у спеціальному врегулюванні дозвільних 

відносин у сфері природокористування?  

49. В чому полягає дозвільна функція органів управління на право природокористування?  

50. Прокоментуйте термін «екологічне (природноресурсове) ліцензування».  

51. В чому полягає обмежувальна функція дозвільних процедур у сфері 

природокористування?  

52. В чому полягає контрольна функція дозвільних процедур у сфері природокористування?  

53. В чому полягає відбіркова функція дозвільних процедур у сфері природокористування?  

54. В чому полягає правовстановлююча функція дозвільних процедур у сфері 

природокористування?  

55. Як трактуються в еколого-правових наукових дослідженнях спеціальні дозволи? 

56. Які види відповідальності за порушення правил дозвільної системи вам відомі? 

57. В яких випадках передбачена цивільно-правова відповідальність за порушення правил 

дозвільної системи? 

58. В яких випадках передбачено дисциплінарну відповідальність за порушення правил 

дозвільної системи? 

59. В яких випадках настає матеріальна відповідальність за порушення правил дозвільної 

системи? 

60. Які порушення правил дозвільної системи тягнуть за собою адміністративну 

відповідальність? 
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