Управління природокористуванням
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Результати навчання:
знати: основні  методи і функції управління природокористуванням; законодавство України у галузі управління природокористуванням, головні завдання та функції  органів державного управління природокористуванням та охороною довкіллям спеціальної компетенції, головні завдання громадських об'єднань та організацій у  забезпеченні процесу раціонального природокористування і збереження природного середовища.

	вміти: аналізувати проблеми функціонування органів державного управління природокористуванням та громадських  об’єднань екологічного спрямування, а також надавати пропозиції щодо вдосконалення їхньої роботи


Анотація  навчальної   дисципліни: 

	Метою дисципліни «Управління природокористуванням» є вивчення методів і шляхів реалізації природоохоронного законодавства в Україні, механізмів контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки, способів забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів при проведенні екологічних заходів .
	Студенти ознайомлюються із роботою головних організацій, що займаються  використанням та охороною природних ресурсів України, завданнями та структурою Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, повноваженнями центральних органів виконавчої влади у галузі водо-, земле-, лісокористування, екологічної безпеки та їхніми територіальними управліннями.
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