ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з навчальної дисципліни ,,ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО”
підготовки магістра спеціальності 081 «Право»

Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри
правознавства
24 березня 2016 року
протокол № 8
Зав. кафедри
__________ проф. Лаврик Г.В.

Полтава – 2016

Модуль І
Загальні положення природоресурсного права
1. Поняття природоресурсного права.
2. Співвідношення природоресурсного права з екологічним та іншими галузями права.
3. Становлення та розвиток природоресурсного права України.
4. Предмет природоресурсного права.
5. Природоресурсні правовідносини як вид юридичних правовідносин.
6. Класифікація природоресурсних правовідносин.
7. Особливості методу правового регулювання природоресурсних відносин.
8. Система природоресурсного права.
9. Принципи природоресурсного права.
10. Поняття, види та особливості джерел природоресурсного права.
11. Закони як джерела природоресурсного права.
12. Конституційні засади природоресурсного права.
13. Право на екологічну інформацію.
14. Поняття, зміст і особливості права власності на природні ресурси.
15. Форми власності на природні ресурси.
16. Право державної власності на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти.
17. Право комунальної власності на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти.
18. Право приватної власності юридичної особи на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти.
19. Право приватної власності громадян на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти.
20. Види гарантій та форми захисту права власності на природні ресурси.
21. Права та обов'язки власників природних ресурсів.
22. Конституційні засади права власності на природні ресурси.
23. Поняття та зміст управління природокористуванням.
24. Система і компетенція органів виконавчої влади з питань природокористування.
25. Органи загального державного управління в галузі природокористування.
26. Органи державного управління природокористуванням спеціальної компетенції.
27. Стандартизація в екологічній сфері.
28. Участь України в системі міжнародного та регіонального природоохоронного
співробітництва.
29. Поняття та загальна характеристика права природокористування.
30. Права та обов’язки природокористувачів.
31. Об'єкти права природокористування.
32. Поняття та види суб’єктів права природокористування.
33. Підстави припинення права природокористування.
34. Порядок припинення права природокористування.
35. Використання природних ресурсів на умовах оренди.
36. Поняття та особливості юридичної відповідальності в сфері природокористування.
37. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності в сфері природокористування.
38. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання об’єктів рослинного
світу.
39. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання об’єктів тваринного
світу.
40. Відповідальність за порушення водного законодавства.
41. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері використання курортних,
оздоровчих та лікувальних об’єктів, територій та рекреаційних ресурсів.
42. Загальна характеристика екологічних обов'язків громадян.
43. Розвиток природноресурсового права до 1917 р.
44. Особливості формування природоресурсного права у період 1917 – 1938 р.р.
45. Розвиток природоресурсного права у 1938 – 1990 р.р.
46. Сучасний період розвитку природоресурсного права.

Модуль ІІ
Правове регулювання використання природних ресурсів
47. Загальна характеристика землевикористання.
48. Земельний фонд України та його склад.
49. Система земельних правовідносин в Україні.
50. Державне управління в галузі земельних відносин.
51. Поняття, принципи та система землеустрою.
52. Право землекористування.
53. Обмеження прав на землю.
54. Співвідношення землевикористання з використанням інших природних ресурсів.
55. Правова охорона земель.
56. Надра як об’єкт правового регулювання використання.
57. Законодавство України про надра.
58. Поняття права надрокористування.
59. Об'єкти права надрокористування.
60. Суб'єкти права надрокористування.
61. Характеристика видів права користування надрами.
62. Правове регулювання добування корисних копалин.
63. Правові заходи, що забезпечують охорону надр.
64. Права та обов'язки надрокористувачів.
65. Особливості управління в галузі використання надр.
66. Право власності на надра.
67. Поняття, предмет, система водного законодавства.
68. Води як об’єкт правового регулювання використання.
69. Право власності на води.
70. Характеристика права водокористування.
71. Підстави виникнення права водокористування.
72. Порядок виникнення права водокористування.
73. Сутність та особливості використання водних об'єктів на умовах оренди.
74. Класифікація та характеристика видів права водокористування.
75. Підстави і порядок припинення права водокористування.
76. Правові заходи охорони вод.
77. Класифікація та особливості прав та обов'язків водокористувачів.
78. Рослинний світ як об'єкт використання.
79. Правова охорона рослинного світу.
80. Законодавство України про рослинний світ.
81. Право власності на об’єкти рослинного світу.
82. Правові форми використання рослинних ресурсів.
83. Ліс як об’єкт правового регулювання використання.
84. Поняття, предмет, принципи і система лісового права.
85. Джерела лісового права.
86. Державне регулювання управління у сфері лісових відносин.
87. Правове регулювання лісовпорядкування.
88. Види використання лісових ресурсів.
89. Особливості відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ.
90. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів.
91. Тваринний світ як об'єкт використання.
92. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ.
93. Особливості управління в галузі використання тваринного світу.
94. Види і підстави використання тваринного світу.
95. Правове регулювання полювання і мисливського господарства.
96. Правове регулювання рибальства та рибного господарства.
97. Поняття аквакультури.
98. Правове регулювання видів спеціального використання тваринного світу.

99. Правовий режим об'єктів, занесених до Червоної книги України.
100. Поняття та особливості правової охорони тваринного світу.
101. Природно-заповідний фонд як об’єкт використання.
102. Законодавство України про природно-заповідний фонд.
103. Загальна характеристика права користування природно-заповідним фондом України.
104. Правове регулювання використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних
територій та зон.
105. Поняття рекреаційних зон, види, склад, порядок утворення та правовий режим їх
використання.
106. Особливості державного управління та контролю в галузі використання курортних,
оздоровчих та лікувальних об’єктів, територій та рекреаційних ресурсів.
107. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій.
108. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання використання.
109. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря.
110. Правове регулювання використання атмосферного повітря.
111. Кліматичний ресурс та озоновий шар як об'єкти правової охорони.
112. Правові питання використання простору.
113. Особливості правового регулювання використання альтернативних джерел енергії.
114. Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу.
115. Поняття екологічно уражених об’єктів та забруднених територій.
116. Правовий режим використання природних ресурсів зон надзвичайних екологічних
ситуацій.
117. Правова регламентація використання природних ресурсів зони екологічного лиха.
118. Правовий режим використання природних ресурсів в умовах надзвичайного стану.
119. Особливості правового регулювання використання природних ресурсів карантинної
території.
120. Актуальні питання розвитку природоресурсного законодавства України.

