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Освітня програма Рівень 

вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

 «Право» 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) 

рівень 

Денна 3 5 3,5 

Заочна 3 5 3,5 

 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Каракаш Ілля Іванович 

лектор, проведення практичних занять 

професор кафедри аграрного, земельного та 

екологічного права, д.ю.н., професор 

контактний телефон: 0974251037 

контактна електронна адреса: karakashdom@mail.ru 

 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Розбудова незалежної держави супроводжувалася бурхливим розвитком 

екологічного законодавства й зростанням ролі екологічного права. В науці й досі 

йде активний пошук найбільш оптимального розуміння сутності екологічного 

права та його місця в системі права. Від ступеня правового врегулювання питань 

охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки залежить можливість 

збереження людини як біологічного виду та її природного середовища існування 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування якісних 

теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу реформування 

екологічних правовідносин, а також їх розвитку та вдосконалення. 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 20 65 3,5/105 

Заочна форма 4 4 97 3,5/105 

 



 

 

 

Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програм

ного РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

ПРНК01 Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та 
організації наукової інформації 

ПРНК02 Інтерпретуватисучаснігуманітарнідискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичнихконцепційусферітлумаченнядержавитаправаяк 

суспільного явищачиокремихйогогалузейтаінститутів 

ПРНК06 Продемонструвати інтегральне 

розуміннязакономірностейтатенденційрозвиткуфілософіїтатеоріїправа,доктрин

иверховенстваправа,окремих правовихгалузейтаінститутів 

ПРНК07 Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової 

ідеїтасучасноїдержавизівстановленнямзв’язкуміжсучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціямирозвиткуправовоїсистемиякявищаабоїїокремих 

елементів 

ПРНК08 Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав 
людини,людиномірностіталюдиноцентризму,правовоїполітики 
таспособівреалізаціїправовихприписів 

ПРНА03 Розв’язуватинауковіпроблеминаосновідосягнень сучасноїгносеології 

ПРНА06 Пояснювати фундаментальні аспекти 

правовоїреальностітазасадиізавданняфункціонуванняправаяк соціального 

явища 

ПРНА07 Розкриватитазастосовуватиміждисциплінарнізнаннята творчі здібності 
доформуванняновихнауковихідейвсферінаукидержавиіправа 

ПРНА09 Концептуалізувативідомостіпровітчизнянуправову 

традиціютапоширюватиідеїоновленнявукраїнському правітадержаві 

ПРНА10 Узагальнюватизакономірностірозвиткуукраїнськоїюриспруденції з точки зору 

поєднання в ній 

теоретичнихконцепційтаюридичноїпрактикизподальшимформуваннямвідповід

нихконцепційщодоособливостей функціонуваннядержави таправа 

ПРНП04 Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькізадачі, пов’язані з 

філософськими,загальнотеоретичнимитапрактичнимиаспектамифункціонуванн

ядержави,прававціломутаокремих йогогалузяхтаінститутах 

ПРНП05 Удосконалитиіснуючіфілософсько-правові,теоретичні та практичні концепти, 
конструкти та теоріїфункціонуваннядержавиіправа 

ПРНП06 Адаптуватинауковіздобуткитанавичкинауковогообґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконаленнясферифункціонуванняправа 

 
 

Результати навчання 



 

Символ ПРН 

 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

застосовувати знання у сфері 

екологічного права у науково-

дослідницькій та практичній діяльності 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК02 

виявляти та досліджувати проблемні 

питання у сфері екологічного 

законодавства і права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК03 

Розробити та застосувати наукову 

методологію дослідження положень 

екологічного законодавства 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення екологічного законодавства 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК06 

визначати та аналізувати новітні 

тенденції розвитку правової науки та 

практики у сфері екологічного права та 

законодавства 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні 

прояви правової ідеї та сучасної держави 

зі встановленням зв’язку між сучасним 

станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку екологічного 

законодавства 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНК08 
Демонструвати глибинне розуміння 

доктрини екологічного законодавства 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА03 
Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА06 

Пояснювати фундаментальні аспекти 

правової реальності та засади і завдання 

функціонування права  

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання та творчі 

здібності до формування нових наукових 

ідей в сфері науки держави і права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА09 

Концептуалізувативідомостіпровітчиз

нянуправову 

традиціютапоширюватиідеїоновлення

вукраїнському екологічному 

законодавстві 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНА10 

узагальнювати теорію і практику з 

метою вирішення актуальних питань 

забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити 

комплексні дослідницькі задачі, пов’язані 

з загальнотеоретичними та практичними 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 



аспектами функціонування екологічного 

законодавства 

ПРНП05 

Удосконалити існуючі філософсько-

правові, теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теорії 

функціонування держави і права 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРНП06 

формулювати пропозиції щодо адаптації 

національного законодавства до 

законодавства ЄС у екологічному праві 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 
 

 
Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посиланн

я на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (заочна 

ф/н) 

Тема 1. Актуальні питання розвитку 

науки екологічного права 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/5 2/2/10 

Тема 2. 
Правові основи екологічної 
політики України  

2,3 
2/2/5 

0/0/10 

Тема 3. Правове забезпечення охорони 
клімату як об’єкта 
екологічного права  

2,3,5 
2/2/10 

0/0/10 

Тема 4. 
Особливості правової 

охорони водно-

болотних угідь 

2,3,5 2/2/10 0/0/10 

Тема 5. 
Правові засади охорони 
ландшафтного різноманіття  

2,3,5 
2/2/5 2/2/10 

Тема 6. 
Екологічні права громадян 
України та ЄС: порівняльний 
аспект  

2,3,6 
2/2/10 0/0/9 

Тема 7. 
Юридичні способи захисту 
екологічних прав громадян 

2,3 
2/2/5 0/0/9 

Тема 8. 
Правові проблеми компенсації 
шкоди за екологічним 
законодавством  

3,6 
2/2/5 0/0/9 

Тема 9. 
Проблеми правового 
забезпечення екологічної 
безпеки в сфері поводження з 
відходами  

2,3,6 
2/2/10 0/0/10 



Тема 10. 
Актуальні питання оптимізації 
законодавства в сфері 
забезпечення екологічної 
безпеки  

1,3,6 
2/2/5 0/0/10 

 

Список основної 

літератури 

Екологічне право України: навчальний посібник / за ред. проф. І.І. 
Каракаша, д.ю.н. Т.Є. Харитонової, к.ю.н. А.І. Черемнової; вид. 1-е. – 
Одеса : Гельветика, 2018. – 408 c. 
Екологічне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / під 
ред. І. І. Каракаша. – Одеса: Фенікс, 2012. – 788 с. 
Екологічне право. Підручник для студентів юридичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. За ред. проф. А.П. Гетьмана. – Харків: 
Право, 2013. – 432 с. 
Набуття і реалізація прав на землю в Україні : навчальний посібник / 
А. Й. Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова та ін. ; за ред. проф. І. 
І. Каракаша. – Одеса : Юридична література, 2016. – 332 с. 
Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. Каракаша І.І. 
та Харитонової Т.Є. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Одеса, 
Видавничий дім «Гельветика», 2018. – C. 360-388. 

 

Дотримання вимог академічної доброчесності Регулюється Положенням про дотримання 

академічної доброчесності в Національному 

університеті «Одеська юридична академія» 

(https://onua.edu.ua/ua/doc-education-

ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua) 

 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

 Лекції 20 

 Практичні заняття 30 

Письмові узагальнення  12 

Усні презентації  8 

Екзамен 30 

 Разом за дисципліну 100 

 

 
Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 



B 82-89 
Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 

Задовільно 

 
E 

 
60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

Навчальненавантаженняздобувачавищоїосвіти 

 

Видинавантаженн

я 

Середнякількість год.  

на кожен вид 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Кількістькредитів/год 3,5/105 год. 3,5/105 год. 

Усього годин аудиторноїроботи, у т.ч.:  40 8 

● лекційнізаняття, год. 20 4 

● практичнізаняття, год. 20 4 

● семінарськізаняття, год. - - 

● лабораторнізаняття, год. - - 

Усього годин самостійноїроботи, у т.ч.: 65 97 

● контрольніроботи, к-сть/год. - - 

● індивідуальненауково-досліднезавдання, год. 30 37 

● підготовка до аудиторних занять та 

контрольнихзаходів, год. 
35 60 

Екзамен + + 

Залік 
- 

 
- 



 


