
 

Тестові завдання з навчальної дисципліни: 

«Екологічна безпека в механізмі правового регулювання екологічних 

відносин» 

 

Екологічна інформація надається громадянам України: 

А) безоплатно; 

Б) оплатно; 

В) лише в межах адміністративного судочинства; 

Г) лише в межах кримінального судочинства; 

Д) лише за умови подання цивільного судочинства. 

 

2. У який максимальний строк повинна бути надана екологічна 

інформація: 

А) у 10-денний строк; 

Б) у 15-денний строк; 

В) через 1 місяць після отримання звернення; 

Г) через тиждень після отримання звернення; 

Д) через 40 днів після отримання звернення. 

 

3. Який орган державної влади безпосередньо є гарантом забезпечення 

екологічних прав людини: 

А) Міністерство енергетики та захисту довкілля України; 

Б) Президент України; 

В) Верховна Рада України; 

Г) Кабінет Міністрів України; 

Д) Міністерство охорони здоров’я України. 

 

4. В яких випадках право на екологічну інформацію може бути 

обмежено: 

А) за Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України; 

Б) через суспільну необхідність за рішенням органу місцевого 

самоврядування; 

В) за Постановою Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану; 

Г) за Указом Президента України в умовах військового стану; 

Д) за Постановою Кабінету Міністрів України в умовах надзвичайного чи 

військового стану. 

 

5. Кримінальна відповідальність законодавством України 

встановлюється за: 

А) за відмову у наданні екологічної інформації; 

Б) за несвоєчасне надання екологічної інформації; 



В) за приховування відомостей про екологічний стан або захворюваність 

населення; 

Г) за розголошення конфіденційної інформації про господарську діяльність 

підприємства; 

Д) за прострочення строку надання відповіді н звернення громадян про 

отримання екологічних відомостей.  

 

6. Яким чином можна захистити порушене право на загальне 

природокористування: 

А) шляхом подання негаторного позову; 

Б) шляхом подання віндикаційного позову; 

В) шляхом двосторонньої реституції; 

Г) шляхом односторонньої реституції; 

Д) шляхом необхідної оборони. 

 

7. До складу економіко-правового механізму природокористування та 

охорони довкілля не входить: 

А) екологічний аудит; 

Б) комплекс заходів стимулювання; 

В) юридична відповідальність за екологічну шкоду; 

Г) фонди охорони навколишнього природного середовища; 

Д) екологічне страхування. 

 

8. Фінансування здійснення оцінки впливу на довкілля як складової 

екологічної безпеки: 

А) здійснюється за рахунок її замовника; 

Б) експертною установою; 

В) громадськими об’єднаннями; 

Г) громадськими організаціями; 

Д) не передбачається державним бюджетом України. 

 

9. Юридична відповідальність за порушення норм екологічної безпеки є: 

А) комплексним інститутом екологічного права; 

Б) міжгалузевим інститутом екологічного права; 

В) правовим інститутом кримінального права; 

Г) правовим інститутом адміністративного права; 

Д) правовим інститутом цивільного права. 

 

10. Яким чином розраховується розмір екологічної шкоди: 

А) за таксовим розрахунком; 

Б) за квотним методом розрахунку; 

В) за нормативним методом розрахунку; 

Г) за методом встановлення лімітів; 

Д) за рішенням особи, якій завдана шкода. 
 


