Старт дистанційного курсу «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень»
Ми тримаємо руку на пульсі розвитку, щоб запропонувати НАЙКРАЩЕ Вам! Запрошуємо на
дистанційне навчання за підтримки журналу «Екологія підприємства».

На що спрямований Дистанційний курс «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий
рівень»
1. поглиблення знань щодо процесів, пов’язаних із захистом довкілля;
2. вирішення екологічних проблем діяльності у сфері охорони довкілля;
3. запровадження принципів збалансованого використання природних ресурсів (економія ресурсів, повторне
використання, зменшення викидів).
Слухачі матимуть можливість:
 ознайомитися з актуальними нормативно-правовими актами у сфері природокористування, судовою
практикою щодо порушень природоохоронного законодавства;
 ініціювати дискусії щодо актуальних проблем правового регулювання питань захисту довкілля та взяти
в них участь;
 шукати шляхи вирішення колізій законодавства, обговорювати конкретні проблемні ситуації, що
виникали у виробничій діяльності кожного зі слухачів;
 отримати консультації від експерта за означеною темою;
 вчитися мислити та аналізувати першоджерела, формувати власну обґрунтовану точку зору, бути
активним, обізнаним спеціалістом у подальшій діяльності;
 отримати практичні інструменти для ефективної діяльності.
Старт курсу: 10 вересня 2018 року.
Тривалість курсу: 14 тижнів
Кількість учасників групи: до 15 осіб
Опис курсу.
Курс складається із 7 модулів, які охоплюють загальні основи екологічного права та окремі аспекти
правового регулювання природокористування. Зокрема:
1. Загальні основи екологічного права.
2. Проблеми охорони атмосферного повітря: рекомендації та рішення.
3. Охорона і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів.
4. Використання та охорона земель.
5. Поводження з відходами: практичний аспект.
6. Використання і охорона надр.
7. Екологічний контроль та нагляд — 2018.
Теми модулів організатори обирали зважаючи на їх важливість та актуальність на сьогодні.
Практичні модулі міститимуть шаблони, форми документів, окремо готові документи (наприклад,
програма виробничого контролю за викидами — цінний практичний матеріал).
Матеріальне забезпечення модулів забезпечують експерти-правники та екологи із досвідом викладання та
застосування екологічного права, праці в установах та органах, що реалізують політику у сфері захисту
довкілля.
Онлайн-курс з екологічного права є інноваційним, він ґрунтується на сучасних підходах та досвіді експертів
журналу «Екологія підприємства».
Консультації за запитаннями слухачів провадитиме головний експерт програми.
Організаційні моменти.
Слухачі отримають доступ до довідкових матеріалів на електронній платформі на час тривалості курсу.
Для слухачів розроблено графік підготовки та проведення курсу, який передбачає один тиждень на
ознайомлення з довідковими матеріалами за кожним модулем та один тиждень на надання консультацій за
темою модуля. Графік підготовки та проведення дистанційного курсу надається учасникам до старту курсу
разом із доступом до матеріалів.
Консультацію за темою модуля головний експерт курсу надає тільки після ознайомлення з довідковими
матеріалами та проводить одноразово у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти.
Питання консультації мають бути конкретними та стосуватися програми навчання. Експерт відповідатиме
на запитання найближчим часом з моменту їх отримання відповідно до графіку підготовки та проведення
курсу.

Курсом передбачається підсумковий контроль знань та вмінь учасника дистанційно, за умови успішного
проходження якого він отримує сертифікат учасника курсу екологічного права та екологічної безпеки
(вищий рівень).
Після вивчення курсу слухачам буде запропоновано заповнити анкету зворотного зв’язку, відомості з якої
будуть використані для покращення цього курсу в майбутньому.

Програма

1

Загальні основи
екологічного
права

1. Загальна характеристика екологічного права (поняття, сфера впливу)
2. Джерела екологічного права
Додаткова інформація:
Екологічне право України. Підручник за редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В.
Шульги
Екологічне право України. Навчальний посібник за редакцією К.А. Рябець

2

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
Додаткова інформація
Програма виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Перелік документів еколога у сфері охорони атмосферного повітря

3

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
Додаткова інформація
Програма моніторингу стану вод
Перелік документів еколога у сфері охорони водних ресурсів

4

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

5

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
Додаткова інформація
Перелік документів еколога у сфері поводження з відходами
Алгоритм проведення інвентаризації відходів
Перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами
Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або
розбирання транспортних засобів, що утилізуються
6

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

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

Експерт
ХОМІЧ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА, консультант Видавничого дому «МЕДІАПРО», консультант Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАНДАРТПЛЮС», автор публікацій з питань правового регулювання використання природних
ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного управління., експерт журналу
«Екологія підприємства», юрист за фахом.

Вартість навчання:

3900 грн
Знижка для передплатників журналу «Екологія підприємства» — 10%.
Бонуси слухачам:




25% знижки на екологічну конференцію, що пройде 7 листопада 2018 року у м. Києві, деталі її
проведення організатори оголошуватимуть додатково;
сертифікати учасників курсу екологічного права та безпеки (ВИЩИЙ РІВЕНЬ);
набір екологічних плакатів.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ: https://mediapro.ua/product/distanciyniy-kurs-ekologichnepravo-ekologichna-bezpeka-vischiy-riven
Інформаційна підтримка:
Тел.: (044) 507-2226, (073) 305-8016
0-800-214-899 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua

