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МОДУЛЬ І.  

Загальні положення природоресурсного права  

 

План семінарського заняття 1 
Поняття природоресурсного права 

1. Взаємодія суспільства й природи – об'єктивна передумова становлення природоресурсного 

права. 

2. Розвиток природоресурсного права України як комплексної галузі права.  

3. Природоресурсне право як навчальна дисципліна. 

4. Поняття природоресурсного права як галузі права.  

5. Місце природоресурсного права в системі права України та його співвідношення з екологічним 

та іншими галузями права.  

 

План семінарського заняття 2 
Право власності на природні ресурси 

1. Поняття права власності на природні ресурси та його ознаки. 

2. Форми власності на природні ресурси в Україні, їхнє законодавче закріплення. 

3. Конституційні засади права власності на природні ресурси. 

4. Право власності на природні об’єкти та ресурси у поресурсовому законодавстві. 

5. Загальна характеристика окремих об’єктів права власності на природні ресурси.  

6. Права та обов'язки власників природних ресурсів. 

 

План семінарського заняття 3 
Право природокористування та його основні види 

1. Поняття природокористування та права природокористування.  

2. Основні види природокористування та їх законодавче закріплення.  

3. Загальне природокористування. 

4. Спеціальне природокористування.  

5. Особливості використання природних ресурсів на умовах оренди. 

6. Підстави і порядок виникнення права природокористування.  

7. Підстави та порядок припинення права природокористування 

 

План семінарського заняття 4 
Правове забезпечення управління у галузі природокористування 

1. Система і компетенція органів управління природокористуванням в Україні.  

2. Органи загального державного управління та місцевого самоврядування в галузі 

природокористування.  

3. Органи державного управління природокористуванням спеціальної компетенції.  

4. Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі природокористування.  

5. Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням. 

 

План семінарського заняття 5 
Юридична відповідальність у галузі природокористування 

1. Поняття відповідальності за порушення природоресурсного законодавства. 

2. Поняття природоресурсного правопорушення. 

3. Види юридичної відповідальності за правопорушення у галузі природокористування.  

4. Кримінальна відповідальність за правопорушення у галузі природокористування. 

5. Адміністративна відповідальність і види адміністративно-правових стягнень за 

правопорушення у галузі природокористування.  

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення природоресурсного законодавства. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

План семінарського заняття 6 
Правове регулювання використання земельних ресурсів 

1. Земельні відносини у контексті сучасної земельної реформи.  

2. Поняття правового режиму використання земель.  

3. Склад земельного фонду України.  

4. Система органів управління в галузі земельних відносин.  

5. Поняття та значення землеустрою.  

6. Поняття і зміст права власності на землю.  

7. Особливості права землевикористання 

 

План семінарського заняття 7 
Правові засади використання надр 

1. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні.  

2. Визначення надр як природного об’єкта. 

3. Особливості правовідносин з геологічного вивчення, розвідки та використання надр.  

4. Правові засади ведення кадастру родовищ корисних копалин. 

5. Кодекс України про надра. 

6. Система органів управління використанням надр. 

 

План семінарського заняття 8 
Правовий режим використання вод 

1. Актуальні проблеми використання вод в Україні. 

2. Води як об'єкт правового регулювання використання.  

3. Склад водного фонду. 

4. Водний кодекс України. 

5. Управління й контроль в галузі використання вод. 

 

План семінарського заняття 9 
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної 

зони та континентального шельфу 

1. Визначення виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. 

2. Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення законодавства у галузі 

використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та 

континентального шельфу України.  

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства у галузі використання 

природних ресурсів виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу 

України.  

4. Умови та порядок вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів виключної 

(морської) економічної зони та континентального шельфу України. 

5. Міжнародне співробітництво у галузі використання природних ресурсів виключної 

(морської) економічної зони та континентального шельфу держави. 

 

План семінарського заняття 10 

Правове регулювання використання лісів 

1. Актуальні проблеми використання лісових ресурсів в Україні. 

2. Ліс як об'єкт правового регулювання використання.  

3. Поняття лісового фонду України та лісових ресурсів.  

4. Поняття, предмет, принципи і система лісового права.  

5. Лісовий кодекс України. 

 

 

 



План семінарського заняття 11 
Правовий режим використання рослинного світу 

1. Актуальні проблеми правового регулювання використання рослинного світу в Україні.  

2. Рослинний світ як об’єкт правового регулювання.  

3. Види природних рослинних ресурсів.  

4. Природні рослинні ресурси загальнодержавного і місцевого значення.  

5. Співвідношення понять «ліс» і «рослинний світ».  

6. Загальна характеристика Закону України «Про рослинний світ». 

 

План семінарського заняття 12 
Правові засади використання тваринного світу 

1. Актуальні проблеми правового регулювання використання тваринного світу в Україні. 

2. Тваринний світ як об’єкт права власності та права користування.  

3. Об'єкти тваринного світу. 

4. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ.  

5. Загальна характеристика Закону України «Про тваринний світ». 

 

План семінарського заняття 13 
Правовий режим використання природно-заповідного фонду 

1. Поняття та класифікація територій і об’єктів природно-заповідного фонду України.  

2. Порядок створення й оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

України.  

3. Загальна характеристика правового режиму територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду України.  

4. Правовий режим природних заповідників, біосферних заповідників і національних 

природних парків. 

5. Особливості правового режиму ландшафтних парків.  

6. Особливості правового режиму ботанічних садів і парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва.  

7. Правовий режим охоронних зон природно-заповідного фонду. 

 

План семінарського заняття 14 
Правове регулювання використання курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон 

1. Поняття та види природних лікувальних ресурсів та комплексів.  

2. Правовий режим використання курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.  

3. Поняття рекреаційних зон, їх види, склад, порядок утворення.  

4. Особливості управління в галузі використання рекреаційних зон. 

5. Правовий режим використання природних ресурсів курортів.  

6. Правовий режим використання природних ресурсів округів санітарної охорони курортів.  

7. Правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчих місцевостях. 

 

План семінарського заняття 15 
Правовий режим використання нематеріалізованих природних ресурсів, їх компонентів та 

природних ресурсів забруднених територій 

1. Специфіка, сучасний стан й актуальні проблеми правового регулювання використання 

атмосферного повітря. 

2. Законодавство України про охорону атмосферного повітря.  

3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. 

4. Поняття екологічно уражених об’єктів та забруднених територій. 

5. Правовий режим використання природних ресурсів зон надзвичайних екологічних ситуацій 


