
 
 

 

Курс дистанційного навчання 

«Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» 

 
На що 

спрямований курс 

Он-лайн курс з екологічного права спрямований на поглиблення розуміння 
слухачами процесів, пов’язаних із захистом довкілля, вирішення екологічних 

проблем, діяльності у сфері охорони довкілля, запровадження принципів 

збалансованого використання природних ресурсів. 

 

Що отримають 

слухачі курсу 

Слухачі будуть мати можливість  

ознайомитися з нормативно-правовими актами у сфері природокористування, 

судовою практикою (текстами судових рішень щодо порушень природоохоронного 
законодавства)  

отримати листи, роз’яснення органів державної влади щодо окремих питань 

використання природних ресурсів, перелік шаблонів і форм документів  

дізнатися про систему органів державної влади у сфері природокористування та 
особливості отримання дозвільних та інших документів  

ініціювати та взяти участь у дискусіях щодо актуальних проблем правового 

регулювання питань захисту довкілля,  
шукати шляхи вирішення суперечностей при колізіях законодавства 

обговорювати конкретні проблемні ситуації, які виникають у виробничій діяльності 

кожного із слухачів 
отримати одну консультацію від експерта за відповідною темою 

вчитися мислити і аналізувати першоджерела,  виробляти свою власну обґрунтовану 

точку зору, бути активним, обізнаним спеціалістом у подальшій діяльності 

отримати практичні інструменти для ефективної діяльності 
 

Опис курсу Курс складається із семи модулів, які охоплюють загальні основи екологічного 

права та окремі аспекти правового регулювання природокористування. Зокрема: 
1. Проблеми охорони атмосферного повітря 

2. Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів 

3. Використання та охорона земель 
4. Поводження з відходами 

5. Використання і охорона надр 

6. Оцінка впливу на довкілля 

7. Екологічний контроль та нагляд  
 

Теми модулів було обрано організаторами з врахуванням обмежених часових, 

людських ресурсів, їхньої важливості та актуальності на сьогодні. 
Матеріальне забезпечення модулів здійснюється експертами-правниками та 

екологами із практичним та педагогічним досвідом викладання та застосування 

екологічного права, участі в установах та органах, що реалізують політику у сфері 



захисту довкілля.   

 

 

Вересневий курс 

ОНОВЛЕНИЙ: 
 

1. роз’ясненнями Державної фіскальної служби: 

a) оподаткування викидів СО2, у т.ч. 

 заповнення Додатку 1 до податкової декларації 

 нарахування податку, якщо об’єкт передано в оренду 

 подання заяви про відсутність бази оподаткування 

 підтвердження обсягів викидів СО2 

 

b) сплата рентної плати за користування підземними водами, у т.ч.: 

 у випадках закінчення терміну дії дозволу на спеціальне 

водокористування 

 при передачі води вторинним водокористувачам 

 щодо видів водокористування, за які не сплачується рентна плата 

 

c) сплати екологічного податку у сфері поводження з відходами 

 

2. постановами  Верховного Суду та судів апеляційних інстанцій, 

прийнятими протягом І півріччя  2019 року 

a) щодо заходів державного реагування, в т.ч.:  

 призупинення діяльності підприємства 

 анулювання дозволів у сфері природокористування 

 підстави здійснення позапланової перевірки 

 застосування форми уніфікованого акту перевірки 

 порядок ознайомлення з актом перевірки, наданням на підпис та вручення 

2-го примірника 

b) щодо умов користування природними ресурсами  

 витребування земельних ділянок та розірвання договору оренди землі 

 забруднення, засмічення земель 

 сплата екологічного податку 

3. методичними роз’ясненнями Державної регуляторної служби щодо 

використання Інспекційного порталу 
 

 

Організаційні 

аспекти: 

Дистанційний курс з екологічного права є інноваційним, він ґрунтується на 

сучасних підходах та досвіді експертів Professional Association of Ecologist of 

Ukraine. 

 
Учасники курсу підтримують зв’язок з провідним експертом курсу (мають 

можливість консультуватися з експертом у разі потреби), що є одним із факторів 

успішного процесу навчання. 
 

Консультації за питаннями слухачів будуть здійснюватися через платформу курсу 

та розміщуватимуться на ній. 

 
Підсумкове завдання. Після проходження курсу слухачам буде запропоновано 

заповнити анкету зворотного зв’язку, узагальнення якої будуть використанні для 

покращення цього курсу 
 

Слухачі курсу, які успішно його пройшли, отримають: 

  



Два документи, що підтверджують факт підвищення кваліфікації:  

1. Документ державного зразка про підвищення кваліфікації;  

2. Сертифікат учасника курсу екологічного права, що видається за сприяння 
Professional Association of Ecologist of Ukraine.  

 
Бонуси слухачам 

 

 Участь на преміум-умовах у щорічній практичній EКOконференції «На шляху до 
«зеленої» економіки: більш чисте виробництво», що відбудеться у м. Києві в 

листопаді; 

 безкоштовний доступ до електронного журналу «ECOBUSINESS. Екологія 
підприємства» на I півріччя 2019 року. 

  

 

 

Програма  

 

1 
Охорона атмосферного 

повітря 

1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. 
2. Правові засади стандартизації і нормування у галузі охорони 

атмосферного повітря. 

3. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі 

охорони атмосферного повітря. 
4. Перелік нормативних актів у сфері охорони атмосферного повітря 

5. Судова практика у сфері охорони атмосферного повітря. 

6. Шаблони, зразки документів 
7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері охорони 

атмосферного повітря  

Додаткова інформація 
Програма виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

Перелік документів еколога у сфері охорони атмосферного повітря 

Перелік  установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку 
документів, що обґрунтовують обсяги викидів 

 

2 
Охорона і раціональне 
використання вод та 

відтворення водних ресурсів 

1. Водні ресурси як об’єкт правової охорони. 
2. Основні засади водокористування. 

2.1. Порядок отримання дозволу на спеціальне водокористування. 

2.2. Користування водними об'єктами на умовах оренди 

2.3. Підстави для припинення права спеціального водокористування 
3. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 

4. Перелік нормативних актів у сфері використання вод 

5. Судова практика у сфері використання вод 
6. Шаблони, зразки документів 

7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання 

вод  

Додаткова інформація 
Програма моніторингу стану вод 

Перелік документів еколога у сфері охорони водних ресурсів 

Перелік директив ЄС у сфері водокористування 
Перелік нормативів та стандартів у сфері водокористування 

  

3 
Використання та охорона 

земель 

1.Земля як об’єкт правової охорони. 

2.Склад земель України 
3. Основні засади землекористування. 

3.1. Право власності на землю 

3.2. Право користування землею 
3.3. Право земельного сервітуту 



3.4. Припинення права на землю 

4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 

5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель 
6. Судова практика у сфері використання земель 

7. Шаблони, зразки документів 

Додаткова інформація 

Програма моніторингу стану ґрунтів 
 

4 Поводження з відходами 

1.Основні засади поводження з відходами 

2.Відходи як об’єкт права власності 
3. Статус  суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з 

відходами 

4. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів 

5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 
відходи 

6. Перелік нормативних актів у сфері використання земель 

7. Судова практика у сфері використання земель 
8. Шаблони, зразки документів 

9. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері поводження з 

відходами  

Додаткова інформація 
Перелік документів еколога у сфері поводження з відходами 

Алгоритм проведення інвентаризації відходів 

Оновлений перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними 
відходами 

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють 

приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються 
 

5 
Використання та охорона 

надр 

1.Надра як об’єкт правової охорони. 

2.Надання надр у користування 

3. Правовий статус надрокористувачів. 
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра 

5. Перелік нормативних актів у сфері використання земель 

6. Судова практика у сфері використання земель 
7. Шаблони, зразки документів 

8. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері використання 

надр 

6 Оцінка впливу на довкілля 

1.Планована діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля 
2.Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації 
3.Звіт з оцінки впливу на довкілля 

4.Громадське обговорення 

5.Висновок з оцінки впливу на довкілля 

6.Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на 
довкілля 

7. Шаблони, форми, зразки документів 

8. Перелік нормативних актів щодо оцінки впливу на довкілля 
9. Методичні рекомендації з визначення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське 

обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля. 
10. Проект  ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. 

Критерії оцінки та документи. 

12. Проект ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо 



підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

7 
Екологічний контроль і 

нагляд 

1.Основні принципи державного нагляду (контролю) 

2.Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю) 
3.Правовий статус суб’єкта господарювання при здійсненні 

державного нагляду (контролю) 

4.Перелік нормативних актів у сфері використання земель 
5. Судова практика у сфері використання земель 

6. Шаблони, зразки документів 

7. Листи, роз’яснення органів державної влади у сфері екологічного 
нагляду і контролю 

 

 

Провідний експерт курсу: 

 Людмила Хоміч, віце-президент PAEU, автор публікацій з питань правового 

регулювання використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем 

екологічного управління, експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія 

підприємства», юрист за фахом. 

 

 

 

 

Вартість участі: 4400 грн. 

При оплаті до 1 вересня: 3900 грн. 

Для передплатників журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» — 3500 грн. 

 

Інновації, постійний розвиток, відбір експертів, практичні матеріали та найсучасніші 

комунікації — все це запропоновано Вам! 

 

 

 

Інформаційна підтримка: 

Безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 214 899. 

(073) 305-8016, event@ecolog-ua.com 
 

mailto:event@ecolog-ua.com

