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ПЕРЕДМОВА 
Метою вивчення дисципліни "Екологічне інспектування" 

студентами-екологами є усестороннє ознайомлення з процедурою 

екологічного інспектування та вивчення основних складових 

екологічного інспектування. Екологічне інспектування – перевірка 

виконання природоохоронних вимог, використання природних 

ресурсів і забезпечення екологічної безпеки підприємствами, 

організаціями, установами, які здійснюють певну діяльність. 

Головною метою інспекторський перевірок є визначення 

екологічного стану об'єкта, ступеня і характеру його впливу на 

довкілля, дотримання вимог законодавства, норм і правил у галузі 

охорони природи, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, для своєчасного вжиття заходів 

щодо усунення виявлених порушень та попередження негативного 

впливу об'єкта на довкілля. 

Підручник спрямований на формування знань студентів, щодо: 

основних завдань, функції та структури Державної екологічної 

інспекції; завдань і функції державного екологічного інспектора: 

видів інспекторських перевірок; прав та обов'язків державних 

екологічних інспекторів та громадських інспекторів з охорони 

навколишнього середовища; порядку проведення інспекторських 

перевірок. 
У підручнику висвітлено питання процедури проведення 

інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та 

виявлення правопорушень у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Особливу увагу зосереджено на необхідності попередження 

екологічних порушень, їх профілактиці, пропаганді та 

інформованості як дієвому механізму впливу на суб'єкти 

господарювання за дотриманням ними вимог природоохоронного 

законодавства. Адже головним завданням державних екологічних 

інспекцій є запобігання правопорушенням, а у разі їх скоєння – 

невідворотності покарання винних осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


