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Передмова
Досягнення мети екологічної політики держави нерозривно 

пов’язано з соціально-правовим механізмом здійснення відповідних 
дій щодо охорони навколишнього природного середовища, раціональ-
ного використання і відтворення природних ресурсів.

З метою стабілізації екологічного стану в країні впроваджується 
комплекс взаємопов’язаних заходів – політичних, державно-правових, 
економічних, технічних, які повинні гарантувати екологічну безпеку 
громадян України. 

Серед цих заходів особливе місце займають спеціальні дії по контр-
олю за станом довкілля. Вони необхідні для того, щоб суспільство мо-
гло стабілізувати екологічну обстановку, поліпшити стан навколишньо-
го природного середовища, зберегти взаємопорозуміння з довкіллям.

При цьому, державний екологічний контроль може здійснюватися 
шляхом природоохоронного інспектування, екологічної експертизи і 
екологічного аудиту.

Навчальний посібник «Екологічна експертиза» підготовлений у від-
повідності до програми курсу «Екологічна експертиза» для студентів 
екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Викладений матеріал дозволяє оволодіти методами роботи по пла-
нуванню та проведенню державної екологічної експертизи у відповід-
ності з чинним законодавством.




