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МОДУЛЬ 1 

Загальні положення екологічного права 

 

Тема 1. Поняття та джерела екологічного права  

План семінарського заняття 

1. Визначення екологічного права України як галузі права, науки і навчальної 

дисципліни. 

2. Співвідношення екологічного права з іншими галузями права. 

3. Становлення та розвиток екологічного права України. 

4. Предмет та метод екологічного права України. 

5. Принципи та система екологічного права України. 

6. Функції екологічного права України. 

7. Джерела екологічного права України 

 

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян  

План семінарського заняття 

1. Особливості екологічних правовідносин.  

2. Класифікація екологічних правовідносин. 

3. Поняття та елементи еколого-правового статусу людини і громадянина.  

4. Право на екологічну інформацію. 

5. Право на відшкодування шкоди, завданої порушенням права на безпечне 

для життя та здоров’я довкілля. 

6. Поняття та класифікація конституційних екологічних прав громадян. 

7. Загальна характеристика екологічних обов'язків. 

 

Тема 3. Право власності на природні ресурси  

План семінарського заняття 

1. Поняття, зміст і особливості права власності на природні ресурси. 

2. Форми власності на природні ресурси. 

3. Право державної власності на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти. 

4. Право комунальної власності на природні ресурси: об'єкти та суб'єкти. 

5. Право приватної власності юридичної особи на природні ресурси: об'єкти 

та суб'єкти. 

6. Право приватної власності громадян на природні ресурси: об'єкти та 

суб'єкти. 

7. Права та обов'язки власників природних ресурсів. 

 

Тема 4. Право природокористування  

План семінарського заняття 

1. Поняття та загальна характеристика права природокористування. 

2. Права та обов’язки природокористувачів. 

3. Об'єкти права природокористування. 

4. Поняття та види суб’єктів права природокористування. 

5. Підстави припинення права природокористування. 

6. Порядок припинення права природокористування. 



7. Використання природних ресурсів на умовах оренди. 

 

Тема 5. Поняття, ознаки та правове забезпечення екологічної 

безпеки  

План семінарського заняття 

1. Поняття права екологічної безпеки та його місце в системі екологічного 

права України.  

2. Значення забезпечення екологічної безпеки для України та світової 

спільноти. 

3. Суб’єкти екологічної безпеки. 

4. Об’єкти забезпечення екологічної безпеки. 

5. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки.  

6. Правове забезпечення екологічної безпеки. 

 

Тема 6. Економіко-правовий механізм у галузі екології  

План семінарського заняття 

1. Поняття й загальна характеристика економіко-правового механізму у 

галузі екології. 

2. Головні елементи економіко-правового механізму у галузі екології. 

3. Нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію економічного 

механізму у сфері екології. 

4. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища 

 

Тема 7. Юридична відповідальність у галузі екології.  

План семінарського заняття 

1. Поняття та особливості юридичної відповідальності в сфері екології. 

2. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності в сфері екології. 

3. Класифікація екологічних правопорушень. 

4. Склад екологічного правопорушення. 

 

Модуль ІІ. Правове регулювання використання, відтворення й охорони 

природних ресурсів 

 

Тема 8. Правове регулювання використання, відтворення й охорони 

земель в Україні.  

План семінарського заняття 

1. Земельний фонд України та його склад. 

2. Система земельних правовідносин в Україні. 

3. Поняття, принципи та система землеустрою. 

4. Право землекористування. 

5. Обмеження прав на землю. 

6. Співвідношення землевикористання з використанням інших природних 

ресурсів. 

7. Правова охорона земель. 

 



Тема 9. Правові засади використання й охорони надр.  

План семінарського заняття 

1. Законодавство України про надра. 

2. Поняття права надрокористування. 

3. Об'єкти права надрокористування. 

4. Суб'єкти права надрокористування. 

5. Характеристика видів права користування надрами. 

6. Правове регулювання добування корисних копалин. 

7. Правові заходи, що забезпечують охорону надр. 

 

Тема 10. Правовий режим використання, відтворення й охорони вод  

План семінарського заняття 

1. Поняття, предмет, система водного законодавства. 

2. Води як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та 

охорони. 

3. Право власності на води. 

4. Характеристика права водокористування. 

5. Підстави виникнення права водокористування. 

6. Порядок виникнення права водокористування. 

7. Сутність та особливості використання водних об'єктів на умовах оренди. 

 

Тема 11. Правове регулювання використання, відтворення, захисту 

й охорони лісів 

План семінарського заняття 

1. Ліс як об’єкт правового регулювання використання, відновленні і захисту. 

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

3. Джерела лісового права. 

4. Державне регулювання управління у сфері лісових відносин. 

5. Правове регулювання лісовпорядкування. 

6. Види використання лісових ресурсів. 

7. Особливості відповідальності за порушення законодавства про рослинний 

світ. 

 

Тема 12. Правовий режим використання, відтворення й охорони 

рослинного світу.  

План семінарського заняття 

1. Правові форми використання і відтворення рослинних ресурсів. 

2. Загальне та спеціальне використання об’єктів рослинного світу.  

3. Правова охорона рослинного світу, форми її здійснення.  

 

Тема 13. Правові засади використання, відтворення й охорони 

тваринного світу  

План семінарського заняття 

1. Тваринний світ як об'єкт охорони і використання. 

2. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ. 



3. Особливості управління в галузі використання, відтворення й охорони 

тваринного світу. 

4. Види і підстави використання тваринного світу. 

5. Правове регулювання полювання і мисливського господарства. 

6. Правове регулювання рибальства та рибного господарства. 

7. Правове регулювання видів спеціального використання тваринного світу. 

 

Тема 14. Правовий режим використання й охорони природно-

заповідного фонду  

План семінарського заняття 

1. Природно-заповідний фонд як об’єкт правової охорони. 

2. Законодавство України про природно-заповідний фонд. 

3. Загальна характеристика права користування природно-заповідним 

фондом України. 

 

Тема 15. Правове регулювання використання й охорони курортних, 

лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон  

План семінарського заняття 

1. Правове регулювання використання та охорони курортних, лікувально-

оздоровчих та рекреаційних територій та зон. 

2. Поняття рекреаційних зон, види, склад, порядок утворення та правовий 

режим їх використання та охорони. 

3. Особливості державного управління та контролю в галузі використання й 

охорони курортних, оздоровчих та лікувальних об’єктів, територій та 

рекреаційних ресурсів. 

4. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері 

використання й охорони курортних, оздоровчих та лікувальних об’єктів, 

територій та рекреаційних ресурсів. 


