
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Навчальна дисципліна «Управління в галузі охорони довкілля і 

природокористування» передбачає вивчення правового інституту 

«управління в галузі охорони довкілля і природокористування» як одного із 

фундаментальних інститутів екологічного права, визначальними 

характеристиками якого є предмет, метод, функції, принципи та інші 

елементи правового механізму реалізації. Вивчення дисципліни «Управління 

в галузі охорони довкілля і природокористування» сприяє засвоєнню 

системоутворюючих аспектів екологічного права як галузі права, дозволяє 

поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних із механізмом 

управління та контролю за додержанням екологічного законодавства, 

гарантій безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і 

держави, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у 

процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок 

застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та 

прийнятті рішень у відповідній галузі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 науково-теоретичні основи екологічного управління; 

 основні категорії і поняття управління природоохоронною діяльністю 

та раціональним використанням природних ресурсів; 

 складові елементи, напрями розвитку та реалізації екологічної 

політики; 

 функції та ієрархію державної системи екологічного управління; 

 основні проблеми модернізації державного управління у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; 

 форми участі громадськості у екологічному управлінні; 

 міжнародний досвід в галузі охорони навколишнього природного 

середовища; 

 основні напрями співробітництва України в рамках євроінтеграційних 

процесів; 

 особливостей реалізації функцій державного управління з урахуванням 

специфіки природного ресурсу 

вміти: 

o самостійно здійснювати аналіз державної політики в галузі охорони 

довкілля і природокористування; 

o застосовувати одержані знання для практичної характеристики 

правових явищ і категорій у галузі екологічного управління; 

o користуватися екологічною інформацією та визначати необхідний 

перелік джерел екологічних даних для прийняття управлінських рішень 

в галузі охорони навколишнього природного середовища; 



o використовувати моделі екологічного управління при прийнятті 

екологічно значущих управлінських рішень; 

o використовувати інформаційно-контрольний механізм за виконанням 

екологічно значущих управлінських рішень;  

o вирішувати конфліктні ситуації і протиріччя, що виникають у процесі 

реалізації функцій екологічного управління; 

o вміти давати критичну оцінку стану управління в екологічній сфері.  

 

 

 

 


