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ВСТУП

Навчальна дисциплiна «Економiка природокористування» є однi-

єю з дисциплiн, що спрямована на отримання i практичне використа-

ння нових знань в галузi регулювання взаємовiдносин мiж соцiально-

економiчним розвитком суспiльства та використання природних ресур-

сiв.

Мета вивчення дисциплiни «Економiка природокористування»

— формування у студентiв базових знань наукового еколого-економi-

чного свiтогляду, вмiнь регулювання взаємовiдносин мiж соцiально-

економiчним розвитком українського суспiльства та використанням

природних ресурсiв, управлiння рацiональним природокористування

на основi сучасного природоохоронного законодавства, надбання пра-

ктичних навичок в економiчнiй оцiнцi природних ресурсiв, ефектив-

ностi впровадження природоохоронних заходiв та оцiнцi економiчного

збитку, що утворюється внаслiдок забруднення довкiлля, якi потрiбнi

у практичнiй дiяльностi при проведеннi економiчного обґрунтування

природоохоронних заходiв та їх варiантiв.

Предметом дисциплiни «Економiка природокористування» — є

дослiдження механiзму суспiльних вiдносин в практицi охорони нав-

колишнього середовища та залучення природних ресурсiв в процес

розширеного виробництва з урахуванням об’єктивних законiв розви-

тку бiосфери.

Завдання, що мають бути вирiшенi в процесi викладання ди-

сциплiни, є формування економiчного мислення у майбутнiх фахiвцiв-

екологiв, оволодiння методами, iнструментами та прийомами визначе-

ння еколого-економiчної ефективностi природоохоронних заходiв, еко-

номiчних збиткiв вiд забруднення навколишнього природного середо-

вища та розмiрiв їх вiдшкодування.

Курс «Економiка природокористування» безпосередньо спирає-

ться щонайменш на наступнi дисциплiни, що належать до структурно-

логiчнiй схеми пiдготовки бакалавра: «Вступ до фаху», «Загальна еко-
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логiя», «Моделювання та прогнозування стану довкiлля», «Екологiчне

право», «Екологiчна експертиза». На курс «Економiка природокористу-

вання» безпосередньо спирається така дисциплiна, як «Екологiчний

менеджмент i аудит» (дисциплiна з пiдготовки спецiалiста та магi-

стра), а також виконання дипломної та магiстерської робiт.

1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТIЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

Завдання № 1. Вмiст металу (Fe) в рудi (надрах) становить Cnedra =

47.2%, у концентратi Ckonc = 91%, а вмiст в хвостах Chvost = 6%. Рiчний

обсяг видобутку — 100000 т руди/рiк. З урахуванням разубожування

(розбавлення руди 9% пустих порiд) R = 9% i технологiчних особли-

востей переробки руди (вмiсту металу в хвостах), а також рiчного

обсягу видобутку руди визначте коефiцiєнт збагачення, ступiнь ви-

лучення металу та кiлькiсть концентрату, виробленого збагачувальної

фабрикою. Для розрахункiв використовувати формули:

Cruda = Cnedra ·
100

100 + R

ε =
Ckonc

Cruda
· Cruda − Chvost

Ckonc − Chvost

Kf =
Ckonc

Cruda · ε
Mr =

1
Kf

Mkonc = Mruda ·Mr

Завдання № 2. Дайте приблизну оцiнку доходу вiд видобутку та

реалiзацiї металiв з руди. У розрахунках використовуйте наступну

iнформацiю:

– вмiст елементiв в рудi Cu = 0.43%, Ag = 0.00043%, Pb =

0.084%;

– вмiст елементiв у товарнiй продукцiї Cu = 75%, Ag = 95%,

Pb = 65%;

– коефiцiєнти вилучення елементiв становлять вiдповiдно Cu =

90%, Ag = 80%, Pb = 90%;
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– цiни на елементи, що добуваються становлять вiдповiдно

Cu = 17140 грн./т, Ag = 1032 тыс.грн./т, Pb = 4160 грн./т.

Обсяг видобутку руди 100000 т/рiк.

Завдання№ 3. Дайте економiчну оцiнку середовищно-захисних фун-

кцiй лiсопаркової дiлянки (поглинання / осадження забруднюючих ре-

човин з повiтря: пил, CO2, SO2), в розрахунку на 1 рiк життя рослин.

Опис лiсопаркової зони дiлянки площею 10 га: в’яз — 5%, ясен —

22%, дуб — 2%. Одне доросле дерево мiстить 10 кг сухої маси лис-

ткiв; чагарник — 3 кг. Щiльнiсть посадки — 40 дерев/га. Вiдомостi про

витрати на боротьбу iз забрудненням атмосферного повiтря наведенi в

табл. А.1 i А.3 додатку. Для розрахунку взяти формулу:

Rc =
n∑

i=1

Ui ·Qi

Завдання № 4. За формулою Cu = S ·Cb
∑

Ki · Fi визначити вартiсть

земельної дiлянки колишньої промзони площею 6 га на околицi мiста.

Вiдомо, що на дiлянцi передбачається будiвництво парку розваг, а

оцiнка рентних факторiв експертами наведена в таблицi.

Базову цiну 1 га мiської землi прийняти рiвною 100000 грн./га.

Рентнi фактори Вага Величина

положення в транспортнiй системi 0.15 6

рiвень шуму 0.10 6

забрудненiсть атмосфери 0.15 8

наявнiсть iнфраструктури 0.15 7

наявнiсть обмежень дiяльностi 0.04 1

споживчий потенцiал 0.15 8

фактори особливої привабливостi 0.15 3

Завдання № 5. Дати оцiнку Тарнаватського родовища нiкелю (Кi-

ровоградська область) методом капiталiзацiї та прав користування ро-
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довищем:

V = D · (1 + r)T − 1
r · (1 + r)T

D = (C − Ze) ·Q

Цiна реалiзацiї феронiкелю (вмiст чистого нiкелю 7–8%) 36 грн./кг.

Середньорiчнi витрати складають 27 грн./кг. Вартiсть гiрничого обла-

днання Vo = 35 млн.грн. Норма вiддачi на прибуток 8%, норма аморти-

зацiї 5%. Термiн вiдпрацювання родовища 16 рокiв. Щорiчний обсяг

видобутку феронiкелю 990 т.

Завдання № 6. Чи є коректною (продуктивною) модель мiжгалузе-

вого балансу Леонтьєва, в якiй матриця технологiчних коефiцiєнтiв

має вигляд:

A =

[
1/2 1/8
1/3 2/5

]

Якщо так, знайти вектор x =

[
x1

x2

]
валових випускiв продукцiї,

необхiдний для задоволення кiнцевого попиту C =

[
1

1

]
.

Завдання № 7. Внаслiдок аварiї, що сталася на каналiзацiйнiй на-

соснiй станцiї, протягом 12 дiб у водний об’єкт рибогосподарського ко-

ристування I категорiї скидались стiчнi води каналiзацiї з середньою

концентрацiєю по БСК20 — 105 мг/л, завислих речовин — 72.5 мг/л,

нафтопродуктiв — 8.57 мг/л, при цьому витрати стiчних вод становили

14968 м3/год. За формулами:

Zj = V ·T · C · 0.003 ·
∑
i=1

Ai · n · φ · 0.001

Zзаг = Zmax − 0.15
∑

j

(Zj − Zmax)

визначити загальнi аварiйнi збитки. Величина неоподаткованого мi-

нiмуму доходiв 17, показник вiдносної небезпечностi для органiчних
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речовин = 0.3, завислих речовин = 0.1, нафтопродуктiв = 20. Для

розрахункiв скористатися вiдповiдною таблицею додатку.

Завдання № 8. За формулою

Cu = S · Cb

∑
Ki · Fi

визначити вартiсть земельної дiлянки площею 1.5 га в центрi мiста.

Вiдомо, що на дiлянцi передбачається будiвництво житла, а оцiнка

рентних факторiв експертами наведена в таблицi. Базову цiну 1 га

мiської землi прийняти рiвною 100000 грн./га.

Рентнi фактори Вага Величина

положення в транспортнiй системi 0.2 10

рiвень шуму 0.12 8

забрудненiсть атмосфери 0.24 7

наявнiсть iнфраструктури 0.2 10

наявнiсть обмежень дiяльностi 0.04 10

споживчий потенцiал 0.16 10

фактори особливої привабливостi 0.04 9

Завдання № 9. З iноземного судна скинуто 500 кг дизельного па-

лива на акваторiю моря, об’єкт рибогосподарського водокористування

I категорiї. При цьому в контрольному створi на вiдстанi 250 м вiд

мiсця скиду концентрацiя палива дорiвнювала 2.5 мг/л. За формулою:

Z = M · 0.003 · Ai · n · φ · k

визначити аварiйнi збитки, iз застосуванням коефiцiєнта 10, тому що

скид є залповим. Величина неоподаткованого мiнiмуму доходiв 17,

показник вiдносної небезпечностi для нафтопродуктiв = 20. Для роз-

рахункiв скористатися вiдповiдною таблицею додатку.

Завдання № 10. З очисних споруд, де немає дозволу на спецводоко-

ристування та затверджених величин ГДС або ТУС (скид несанкцiо-

нований), скидаються у рибогосподарський об’єкт II категорiї стiчнi
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води з середньою концентрацiєю по БСК20 — 35 мг/л, завислих речо-

вин — 30 мг/л, нафтопродуктiв — 2.5 мг/л, речовини «n» — 2.0 мг/л,

витрати стiчних вод 20000 м3/добу. За формулами:

Zj = V ·T · C · 0.003 ·
∑
i=1

Ai · n · φ · 0.001

Zзаг = Zmax − 0.15
∑

j

(Zj − Zmax)

визначити загальнi збитки. Якщо неоподаткований мiнiмум доходiв

17, показник вiдносної небезпечностi речовин органiчних = 0.3, зави-

слих = 0.1, нафтопродуктiв = 20, «n» = 100. Для розрахункiв взяти

вiдповiдною таблицю додатку.

Завдання № 11. При вивезеннi дерев з лiсосiки Софiївського лi-

сництва Канiвського лiсового господарства (лiси II групи) лiсовозами

пошкоджено до ступеня неприпинення росту 12 дерев дiаметром: 2 шт.

— 21 см, 4 шт. — 27 см, 5 шт. — 30 см., 1 шт. — 70 см. i 7 кущiв

чагарникiв. Визначить розмiр збиткiв заподiяних Софiївському лiсни-

цтву Канiвського лiсового господарства.

Для розрахункiв взяти до уваги наступнi такси обчислення

шкоди по кожному дереву лiсiв II групи: дiаметр 18.1–22 см = 1.6;

22.1–26 см = 2.7; 26.1–30 см = 4.0; 30.1–34 см = 5.6; 34.1–38 см

= 7.1; 38.1–42 см = 8.7; 42.1–46 см = 10.0; 46.1–50 см = 12.0; за

кожний сантиметр понад 50 см = 0.4; за кожний кущ чагарнику = 0.4

неоподаткованого мiнiмуму доходiв, що дорiвнює 17.

Завдання № 12. Оцiнити екологiчнiсть пiдприємства на основi рей-

тингу по екологiчним платежам:

R =

√
aвод

(
xвод.Σ

xвод.н

)2

+ aатм

(
xатм.Σ

xатм.н

)2

+ aвiдх

(
xвiдх.Σ

xвiдх.н

)2

спiввiдношення нормативних, наднормативних i штрафних платежiв

за забруднення довкiлля. Екологiчнi платежi за забруднення в межах
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нормативiв (i наднормативнi): за викиди — 36 (10) тис.грн, скиди —

19.5 (5.5) тис.грн, за розмiщення вiдходiв 64 (12.8) тис.грн. Значення

вагових коефiцiєнтiв значущостi для атмосфери = 1.9, води = 1.2,

вiдходiв = 1.6.

Завдання № 13. За формулою

Cu = S · Cb

∑
Ki · Fi

визначити вартiсть земельної дiлянки площею 3 га на околицi мiста.

Передбачається використання територiї для будiвництва парку розваг.

Оцiнка рентних факторiв експертами наведена в таблицi. Базову цiну

1 га мiської землi прийняти рiвною 100000 грн./га.

Рентнi фактори Вага Величина

положення в транспортнiй системi 0.15 6

рiвень шуму 0.1 4

забрудненiсть атмосфери 0.15 4

наявнiсть iнфраструктури 0.15 6

наявнiсть обмежень дiяльностi 0.15 2

споживчий потенцiал 0.15 8

фактори особливої привабливостi 0.15 8

Завдання № 14. В груднi на територiї Канiвського природного за-

повiднику бригадою лiсозаготiвельникiв Канiвського лiсового госпо-

дарства самовiльно зрубано (без наявностi спецiального дозволу —

лiсорубного квитка) 12 дерев дiаметром на висотi пенька вiдповiдно:

13 см — 3 шт. (сосна звичайна), 17 см — 4 шт. (дуб червоний), 26

см — 4 шт. (каштан кiнський), 37 см — 1 шт. (липа серцелиста). Iз

самовiльно зрубаних дерев хвойнi — вiком до 10 рокiв.

Для розрахункiв взяти до уваги наступнi такси (грн) обчисле-

ння шкоди по кожному дереву: дiаметр 10.1–14 см = 26; 14.1–18 см

= 68; 18.1–22 см = 138; 22.1–26 см = 243; 26.1–30 см = 384; 30.1–

34 см = 515; 34.1–38 см = 655; 38.1–42 см = 804; 42.1–46 см = 954;

46.1–50 см = 1103; за кожний сантиметр понад 50 см = 35.
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Завдання № 15. За формулою

Cu = S · Cb

∑
Ki · Fi

визначити вартiсть земельної дiлянки площею 2 га в центрi мiста.

Передбачається використання територiї для будiвництва торговельного

комплексу. Оцiнка рентних факторiв експертами наведена в таблицi.

Базову цiну 1 га мiської землi прийняти рiвною 100000 грн./га.

Рентнi фактори Вага Величина

положення в транспортнiй системi 0.18 10

рiвень шуму 0.1 8

забрудненiсть атмосфери 0.15 7

наявнiсть iнфраструктури 0.2 10

наявнiсть обмежень дiяльностi 0.15 10

споживчий потенцiал 0.18 10

фактори особливої привабливостi 0.04 9

Завдання № 16. Дайте економiчну оцiнку середовищно-захисних

функцiй лiсопаркового дiлянки (поглинання / осадження забруднюю-

чих речовин з повiтря: пил, CO2, SO2), в розрахунку на 1 рiк життя

рослин. Опис лiсопаркової зони дiлянки площею 10 га: в’яз — 22%,

ясен — 5%, дуб — 10%. Одне доросле дерево мiстить 10 кг сухої маси

листкiв; чагарник — 3 кг. Щiльнiсть посадки — 40 дерев/га. Вiдо-

мостi про витрати на боротьбу iз забрудненням атмосферного повiтря

наведенi в табл. А.1 i А.3 додатку. Для розрахунку взяти формулу:

Rc =
n∑

i=1

Ui ·Qi

Завдання № 17. Необхiдно лiквiдувати Q = 10000 т вiдходiв. На

одиницю витрачених коштiв Ci, в результатi зливу в глибокi колодязi

лiквiдується 10−3C1 т вiдходiв, а в результатi попередньої обробки

вiдходiв лiквiдується 4
√

C2 т. Витрати для здiйснення кожного способу



12

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
3

— C1 та C2 вiдповiдно. Використовуючи функцiю Лагранжа, завдання

звести до мiнiмiзацiї суми C1 + C2 при обмеженнi Q:

f (C1,C2) = Q, → 10−3C1 + 4
√

C2 = 10000

1.1 Вiдповiдi на завдання

№ Вiдповiдь № Вiдповiдь

1 2.478; 0.4; 40000 т 2 337257.6 грн.; 204422.4 грн.

4 3264 тис.грн. 5 38.592 млн.грн.

7 77.920 тис.грн. 8 1350 тис.грн.

9 20.400 тис.грн 10 44.398 тис.грн.

11 1013.80 грн. 12 2.7

13 1770 тис.грн. 14 2133.00 грн.

15 1862 тис.грн. 17 2 · 106 грн., 4 · 106 грн.
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2 ТЕСТОВI ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання № 1. У галузi надрокористування спостерiгається високий

ступiнь:

(A) концентрацiї виробництва;

(B) спецiалiзацiї i кооперування виробництва;

(C) комбiнування.

Питання № 2. Оплатне використання природних ресурсiв, посиле-

ння економiчної вiдповiдальностi природокористувачiв за забруднення

довкiлля — це:

(A) принцип науковостi;

(B) принцип платностi;

(C) принцип комплексностi.

Питання № 3. Показники, що вiдражають рiвень використання при-

родних i трудових ресурсiв та дозволяють науково обґрунтовувати роз-

мiщення виробництв:

(A) натуральнi;

(B) вартiснi;

(C) технiко-економiчнi.

Питання № 4. Основним елементом механiзму регулювання приро-

докористування є:

(A) пропаганда;

(B) система платежiв;

(C) екологiчна освiта.

Питання № 5. В Українi вiдкритий (кар’єрний) видобуток вугiлля

характерний для:

(A) вiдкритого видобутку немає;

(B) Львiвсько-Волинського басейну;
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(C) Днiпровського басейну.

Питання № 6. Найбiльший район видобутку нафти та природного

газу в Українi:

(A) Причорноморсько-Кримський район;

(B) Днiпровсько-Донецький район;

(C) Передкарпатський район.

Питання № 7. Вкажiть визначення поняття «Економiчна рента»:

(A) рiзниця мiж результатами економiчної дiяльностi (продуктом

у вартiсному вiдношеннi) та витратами, виробленими для їх

отримання;

(B) природний фактор, жива праця та штучно створенi засоби

виробництва;

(C) цiна, яка сплачується за користування природними ресурса-

ми, кiлькiсть яких обмежена.

Питання № 8. Переважна кiлькiсть електроенергiї України виро-

бляється на:

(A) АЕС;

(B) ГЕС та альтернативна енергетика;

(C) ТЕС та ТЕЦ.

Питання № 9. Найпотужнiша коксохiмiчна промисловiсть склалася

в:

(A) Донбасi;

(B) Криворiжжi;

(C) Приазов’ї.

Питання № 10. Дати пiдприємству можливiсть здiйснити необхiднi

заходи з контролю за забрудненням дозволяють:

(A) ГДВ та ГДС;
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(B) ГДК;

(C) ТПС та ТПВ.

Питання № 11. Основний обсяг виробництва продукцiї чорної ме-

талургiї територiально зосереджений в областi:

(A) Днiпропетровськiй;

(B) Київськiй;

(C) Донецькiй.

Питання № 12. Перше мiсце в енергетичному балансi України за-

ймає:

(A) вугiлля та торф;

(B) ядерне паливо;

(C) природний газ.

Питання № 13. Дiяльнiсть, у процесi якої утворюються вiдходи, i

далi їх збирають, використовують, знешкоджують, транспортують та

розмiщують — це:

A) утворення вiдходiв;

B) поховання вiдходiв;

C) поводження з вiдходами.

Питання № 14. Де найменшу роль в полiпшеннi екологiчної обста-

новки в регiонi може грати пiдприємницька дiяльнiсть?

(A) узгодження окремих екологiчних законiв, приведення їх у

вiдповiднiсть з мiжнародними правовими формами, догово-

рами, конвенцiями;

(B) у забезпеченнi переробки вiдходiв у товарну продукцiю з за-

стосуванням екологiчно чистих технологiй;

(C) стимулюваннi й створеннi маловiдходних пiдприємств.
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Питання№ 15. У структурi виробництва мiнеральних добрив основ-

на роль в Українi:

(A) належить випуску азотних добрив;

(B) належить випуску фосфорних добрив;

(C) належить випуску калiйних добрив.

Питання № 16. Прикладом соцiально-психологiчних методiв стиму-

лювання ресурсозбереження може служити:

(A) пропаганда;

(B) реклама;

(C) обидвi вiдповiдi правильнi.

Питання № 17. Збиткоємнiсть виробництва — це:

(A) вiдношення економiчного збитку, що наноситься довкiллю

виробництвом, до вiдповiдного його обсягу;

(B) вiдношенням обсягу вiдходiв, що утворюються до вiдповiд-

ного обсягу виробництва;

(C) економiчний збиток вiд викидiв та скидiв забруднюючих ре-

човин.

Питання № 18. Урахуванням можливих вiддалених у часi наслiдкiв

природокористування займається:

(A) тактичне планування;

(B) стратегiчне планування;

(C) регiональне планування.

Питання № 19. До якого виду екологiчного збитку вiд забруднення

природного середовища може бути вiднесений збиток, що заподiяно

земельним ресурсам:

(A) збиток, що заподiяно матерiальним об’єктам;

(B) збиток, що заподiяно природно-ресурснiй системi;

(C) збиток, що заподiяно здоров’ю людини.
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Питання № 20. Вiдвернений збиток визначається як:

(A) рiзниця платежiв за забруднення до та пiсля проведення за-

ходiв;

(B) спiввiдношення платежiв за забруднення та збитки пiсля про-

ведення природоохоронних заходiв;

(C) рiзниця економiчних збиткiв вiд забруднення довкiлля до та

пiсля проведення природоохоронних заходiв.

Питання № 21. Рентна оцiнка природних ресурсiв визначається ме-

тодом:

(A) порiвняльної оцiнки;

(B) компенсацiйних витрат;

(C) все назване є вiрним.

Питання № 22. В основi складання матерiальних та енергетичних

балансiв лежать закони:

(A) Коммонера;

(B) Архiмеда;

(C) обидвi вiдповiдi правильнi.

Питання № 23. Найбiльшi обсяги накопичення вiдходiв характернi

для:

(A) смiття житлово-комунального господарства;

(B) сiльськогосподарськi вiдходи;

(C) вiдходи розкривних робiт гiрничорудного виробництва.

Питання № 24. Приведена маса забруднюючих речовин — це:

(A) вiдсотковий вмiст за масою забруднюючих речовин до загаль-

ної маси викидiв;

(B) маса «умовного монозабруднювача», що виражена в умовних

тонах;

(C) маса забруднюючих речовин, що вiднесена до обсягу ГДВ.
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Питання № 25. Якi параметри використовуються при розрахунку

економiчного збитку методом виробничої функцiї:

(A) валовий дохiд, собiвартiсть продукцiї, виробничi витрати;

(B) валовий дохiд, чистий прибуток, виробничi витрати;

(C) валовий дохiд, виробничi витрати, екологiчнi платежi в ме-

жах ГДВ.

Питання № 26. Який параметр не використовується при розрахунку

економiчного збитку методом узагальнених непрямих оцiнок:

(A) коефiцiєнт екологiчної ситуацiї та значущостi району;

(B) базовий норматив плати за забруднення довкiлля;

(C) коефiцiєнт приведення рiзних домiшок до агрегованого виду.

Питання № 27. До особливо токсичних вiдходiв вiдносяться:

(A) папiр;

(B) вiдходи житлових забудов;

(C) цiанiди, сполуки ртутi.

Питання № 28. Екологiчний оптимум забруднення — це:

(A) точка рiвностi платежiв за забруднення довкiлля та економi-

чного збитку вiд цього забруднення;

(B) точка рiвностi величини ГДВ i асимiляцiйної ємнiстю довкi-

лля;

(C) точка рiвностi граничних витрат на боротьбу iз забрудненням

та граничних збиткiв вiд забруднення довкiлля.

Питання № 29. Сутнiсть управлiння в галузi охорони навколишньо-

го середовища полягає в виконаннi функцiї:

(A) нагляду;

(B) прогнозування;

(C) експертизи.
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Питання № 30. Загальний ефект природоохоронної дiяльностi про-

являється у:

(A) зменшенi собiвартостi продукцiї;

(B) економiї витрат на використаннi робiт i надання послуг;

(C) скорочення витрат особистих коштiв населення, спричинених

забрудненням навколишнього середовища;

Питання № 31. Основним елементом механiзму регулювання при-

родокористування є:

(A) пропаганда;

(B) екологiчна освiта;

(C) система платежiв.

Питання № 32. Вiдходоємнiсть виробництва — це:

(A) вiдношення обсягу вiдходiв, що утворюються до вiдповiдного

обсягу виробництва;

(B) вiдношення обсягу виробництва до обсягу природно-сировинних

ресурсiв, що втягнутi у виробництво;

(C) вiдношення обсягу капiталу, до обсягу вiдходiв.

Питання № 33. У формулi для розрахунку економiчного збитку вiд

забруднення навколишнього середовища U = γG
n∑

i=1
Aimi, коефiцiєнт

Ai є:

(A) коефiцiєнтом для перекладу натурального збитку в грошову

форму;

(B) показником вiдносної токсичностi речовини;

(C) коефiцiєнтом розсiювання домiшок.

Питання № 34. Один з найважливiший ознак майнових прав на

екологiчнi блага i природнi ресурси — унiверсальнiсть — це:
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(A) всi майновi права повиннi передаватися вiд однiєї особи до

iншої через вiльний обмiн;

(B) всi майновi права повиннi бути захищенi вiд мимовiльного

захоплення та вторгнення iнших осiб;

(C) всi ресурси повиннi перебувати у приватнiй, державної або

iншої власностi. Всi правоможностi повиннi бути повнiстю

встановленi i вiдомi членам суспiльства.

Питання № 35. При встановленнi плати за використання та пошко-

дження природних ресурсiв враховуються:

(A) економiчна оцiнка ресурсiв;

(B) прогноз витрат на вiдтворення природних ресурсiв;

(C) ефект використання природних ресурсiв у виробництвi.

Питання № 36. Фiнансування заходiв щодо охорони довкiлля здiй-

снюються за рахунок:

(A) коштiв пiдприємств, установ;

(B) державного бюджету України;

(C) добровiльних внескiв;

Питання № 37. Верховна Рада України здiйснює функцiї управлiн-

ня в галузi охорони навколишнього середовища:

(A) законодавчi;

(B) виконавчi;

(C) контрольнi.

Питання № 38. За юридичною силою екологiчнi норми подiляють

на:

(A) пiдзаконнi;

(B) природоохороннi;

(C) заохочувальнi.
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Питання № 39. Оцiнка природних ресурсiв буває:

(A) результативна;

(B) економiчна;

(C) енергетична.

Питання № 40. Дати пiдприємству можливiсть здiйснити необхiднi

заходи з контролю за забрудненням дозволяють:

(A) ГДВ та ГДС;

(B) ГДК;

(C) ТПС та ТПВ.

Питання № 41. Екологiчними показниками ефективностi природо-

охоронних заходiв у землеробствi є:

(A) фондовiддача;

(B) динамiка показникiв рiвня життя населення;

(C) динамiка стану i якостi земельних ресурсiв.

Питання № 42. Один з найважливiший ознак майнових прав на

екологiчнi блага i природнi ресурси — передаванiсть — це:

(A) всi майновi права повиннi бути захищенi вiд мимовiльного

захоплення та вторгнення iнших осiб;

(B) всi ресурси повиннi перебувати у приватнiй, державної або

iншої власностi. Всi правоможностi повиннi бути повнiстю

встановленi i вiдомi членам суспiльства;

(C) всi майновi права повиннi передаватися вiд однiєї особи до

iншої через вiльний обмiн.

Питання № 43. Один з найважливiший ознак майнових прав на

екологiчнi блага i природнi ресурси — забезпеченiсть — це:

(A) всi майновi права повиннi бути захищенi вiд мимовiльного

захоплення та вторгнення iнших осiб;
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(B) всi майновi права повиннi передаватися вiд однiєї особи до

iншої через вiльний обмiн;

(C) всi ресурси повиннi перебувати у приватнiй, державної або

iншої власностi. Всi правоможностi повиннi бути повнiстю

встановленi i вiдомi членам суспiльства.

Питання № 44. Економiчна оцiнка природних ресурсiв має пiдходи:

(A) логiстичнi;

(B) рентнi;

(C) арифметичнi.

Питання № 45. Економiчний механiзм природокористування вклю-

чає:

(A) збiр за забруднення навколишнього середовища та збiр за ви-

користання природних ресурсiв, стимулювання природоохо-

ронної дiяльностi;

(B) адмiнiстративнi стягнення за порушення природоохоронного

законодавства, сплата за ущерб природному середовищу в на-

слiдок порушення природоохоронного законодавства, сплата

за погiршення якостi навколишнього середовища;

(C) обидвi вiдповiдi правильнi.

Питання № 46. Викиди пiдприємствами забруднюючих речовин в

атмосферне повiтря можуть здiйснюватися:

(A) при наявностi дозволу на скиди забруднюючих речовин;

(B) без дозволу на викиди забруднюючих речовин.

(C) при наявностi дозволу на викиди забруднюючих речовин.

Питання № 47. «Нецiльовим» iнструментом є:

(A) податок;

(B) збiр;

(C) добровiльна пожертва.
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Питання № 48. Структура системи управлiння природокористуван-

ням:

(A) iєрархiчна з вертикальним роздiлом управлiння;

(B) iєрархiчна з горизонтальним роздiлом управлiння;

(C) немає певно визначеної системи управлiння.

Питання № 49. Загальне управлiння у сферi охорони атмосферного

повiтря здiйснює:

(A) Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерство

охорони здоров’я;

(B) Кабiнет Мiнiстрiв України, Верховна Рада України;

(C) Органи мiсцевого самоврядування.

Питання № 50. Основнi види екологiчного нормування:

(A) норми, лiмiти i нормативи плати за забруднення навколи-

шнього середовища;

(B) норми, лiмiти i нормативи плати за використання природних

ресурсiв;

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 51. Основнi економiчнi важелi рацiонального природо-

користування:

(A) забруднювач i природокористувач платить;

(B) страхування екологiчного ризику i цiноутворення з урахува-

нням екологiчних витрат;

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 52. Який орган є спецiально уповноваженим в галузi

охорони природи та рацiонального природокористування:

(A) Державна i податкова адмiнiстрацiя, мiськвиконком;

(B) Кабiнет Мiнiстрiв України, Верховна Рада України;

(C) Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв.
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Питання № 53. Найбiльш перспективний спосiб регулювання впли-

ву на навколишнє середовище в ринкових умовах:

(A) плата за забруднення навколишнього середовища в обсязi,

що дорiвнює екстернальним витратам («пiгувiанський пода-

ток»);

(B) плата за забруднення навколишнього середовища в обсязi,

що дорiвнює граничним природоохоронним витратам при вi-

домому допустимому рiвнi забруднення;

(C) плата з урахуванням економiчної цiнностi асимiляцiйного по-

тенцiалу навколишнього природного середовища.

Питання № 54. Природно-ресурсний потенцiал — це:

(A) частина природних ресурсiв, яка може бути реально залучена

в господарську дiяльнiсть при даних технiчних i соцiально-

економiчних можливостях суспiльства з умовою збереження

середовища життя людства;

(B) сукупнiсть найважливiших природних характеристик терито-

рiї, що вiдображають основнi особливостi компонентiв приро-

дного середовища;

(C) зовнiшня середа економiки, що забезпечує загальнi умови її

функцiонування.

Питання № 55. Адмiнiстративнi регулятори економiчного механi-

зму екологiчного управлiння:

(A) cистема екологiчних платежiв;

(B) cистема екологiчних стимулiв;

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 56. Суть концепцiї «Охорона навколишнього середови-

ща»:

(A) суспiльство тотожне виробництву;
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(B) принцип плати за забруднення та за природнi ресурси, засто-

сування маловiдходних технологiй;

(C) простi технологiї, зменшення людської популяцiї, повернення

до природи.

Питання № 57. До показникiв впливу забруднювальних речовин на

навколишнє середовище належать:

(A) гранично допустима концентрацiя, гранично допустимий ви-

кид, скид;

(B) гранично допустиме навантаження (ємнiсть екосистеми);

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 58. Складовi елементи економiчного механiзму приро-

доохоронної дiяльностi:

(A) збори за спецiальне використання природних ресурсiв, забру-

днення довкiлля, погiршення якостi природних ресурсiв;

(B) органiзацiя й дiяльнiсть екологiчних фондiв; стимулювання в

системi охорони навколишнього природного середовища шля-

хом надання податкових та кредитних пiльг; екологiчне стра-

хування;

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 59. Мiнеральнi ресурси вiдносяться до групи приро-

дних ресурсiв:

(A) вичерпних, невiдновних;

(B) невичерпних, вiдновлюваних;

(C) вичерпних, вiдновлюваних.

Питання № 60. Економiка природокористування — це:

(A) комплекс взаємовiдносин мiж природними ресурсами;

(B) економiчна оцiнка природних ресурсiв та розробка економi-

чного механiзму управлiння природокористуванням;
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(C) регулювання природоохоронних зв’язкiв.

Питання № 61. Фiнансово-кредитнi регулятори економiчного меха-

нiзму екологiчного управлiння:

(A) екологiчнi фонди, банки, субсидiї;

(B) екологiчне цiноутворення;

(C) усi вiдповiдi правильнi.

Питання № 62. Природнi ресурси — це:

(A) сукупнiсть найважливiших природних характеристик терито-

рiї, що вiдображають основнi особливостi компонентiв приро-

дного середовища;

(B) компоненти природного середовища, природнi та природно-

антропогеннi об’єкти, якi використовуються або можуть бути

використанi при здiйсненнi господарської дiяльностi в якостi

джерел енергiї, продуктiв виробництва i предметiв спожива-

ння i мають споживчу цiннiсть;

(C) верхня оболонка Землi.

Питання № 63. Еколого-економiчний потенцiал — це:

(A) кругообiг речовин, енергiї та iнформацiї в навколишньому

природному середовищi;

(B) сукупнiсть природних елементiв, властивостей i явищ, якi

можна мобiлiзувати i використовувати для забезпечення фун-

кцiонування економiки;

(C) процес спiльного розвитку суспiльства та природи.

Питання № 64. Основне протирiччя в сучасному розвитку суспiль-

ства:

(A) мiж нинiшнiм i минулими поколiннями;

(B) мiж необмеженими потребами людини та обмеженими ресур-

сами;
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(C) нинiшнiм i майбутнiми поколiннями.

Питання № 65. Екологiзацiя економiчного життя — це:

(A) перехiд до природозберiгаючих методiв господарювання;

(B) збереження якостi природного середовища на локальному, ре-

гiональному i глобальному рiвнях;

(C) рацiональне використання iнтелектуального потенцiалу лю-

дини.

Питання № 66. Поняття «Природокористування» — це:

(A) сукупнiсть усiх форм експлуатацiї природно-ресурсного по-

тенцiалу i заходiв з його збереження та вiдтворення;

(B) сфера суспiльної дiяльностi, спрямована на задоволення по-

треб людства за допомогою природних багатств;

(C) все вище перераховане.

Питання № 67. Чи може характеристикою асимiляцiйної ємностi

природного середовища служити обсяг гранично допустимих викидiв?

(A) i так i нi;

(B) так;

(C) нi.

Питання № 68. Якiсть навколишнього середовища — це:

(A) ступiнь вiдповiдностi товару вимогам споживача;

(B) ступiнь вiдповiдностi освiти та пiдготовки фахiвця як про-

цесу та результату рiзноманiтним потребам особистостi, су-

спiльства i держави;

(C) ступiнь вiдповiдностi середовища життю людини його потре-

бам, яке характеризується тривалiстю життя, мiрою здоров’я

та т.i.
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Питання № 69. Елементами ринку екологiчних послуг є:

(A) екологiчний аудит, екологiчне страхування;

(B) ринок екологiчної технiки;

(C) ринок iнформацiї та комп’ютерної технiки.

Питання № 70. Збиток вiд забруднення навколишнього середови-

ща:

(A) зростає iз зростанням обсягу викидiв;

(B) зменшується iз зростанням обсягу скидiв;

(C) не залежить вiд змiни обсягу скидiв та викидiв.

Питання № 71. Найбiльш широко застосовуваний iнструмент еко-

логiчного регулювання в Українi:

(A) заставна система;

(B) метод прискореної амортизацiї природоохоронного устаткува-

ння;

(C) платежi за забруднення навколишнього середовища.

Питання № 72. Найчастiше в нашiй країнi в галузi природоохорон-

ної дiяльностi застосовується:

(A) кримiнальна вiдповiдальнiсть;

(B) матерiальна (цивiльно-правова) вiдповiдальнiсть;

(C) дисциплiнарна вiдповiдальнiсть.

Питання № 73. Економiчна оцiнка ресурсiв природи необхiдна для:

(A) завищення обсягу ВВП;

(B) забезпечення еквiвалентностi зовнiшнiй торгiвлi;

(C) розрахунку розмiру плати за природнi ресурси.

Питання № 74. Показник природоємностi виробництва — це:

(A) максимальна кiлькiсть даної речовини в 1 одиницi об’єму

повiтря, води або сировини;
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(B) ступiнь вiдповiдностi якостi сировини потребам виробництва;

(C) вiдношення витрати природного ресурсу на 1 одиницю кiнце-

вої продукцiї, що вироблена iз цього ресурсу.

Питання № 75. Економiчна ефективнiсть природоохоронних заходiв

— це:

(A) рiзниця вiдверненого економiчного збитку та витрат на про-

ведення природоохоронного заходу;

(B) рiзниця витрат на проведення заходу та економiчного збитку

вiд можливого забруднення природного середовища;

(C) отримання великих результатiв при незмiнних витратах на

охорону природи.

Питання № 76. Економiчний ефект вiд природоохоронної дiяльностi

визначається як:

(A) приведенi витрати на проведення природоохоронного заходу;

(B) вiдвернений (недопущений) збиток за мiнусом витрат на при-

родоохоронний захiд;

(C) рiзниця приведених i поточних витрат на природоохоронний

захiд.

Питання № 77. Економiчна оцiнка природних ресурсiв — це:

(A) грошове вираження їх господарської цiнностi (вартостi);

(B) якiсний та кiлькiсний опис об’єктiв i явищ природи;

(C) дохiд вiд використання корисних копалин.

Питання № 78. Капiтальнi вкладення середовище-захисного при-

значення — це:

(A) експлуатацiйнi, поточнi витрати;

(B) питомi витрати на природоохороннi заходи;

(C) одноразовi витрати.
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Питання № 79. Оцiнка економiчної ефективностi в природокори-

стуваннi в першу чергу здiйснюється з метою:

(A) вибору найбiльш доцiльного варiанта природокористування

або окремих заходiв з охорони навколишнього середовища;

(B) заохочення працiвникiв, контролюючих природоохоронну дi-

яльнiсть виробництв;

(C) покарання за нерацiональне природокористування.

Питання № 80. В наступний час сплата на вiдтворення та охорону

природних ресурсiв здiйснюється за використання:

(A) тiльки корисних копалин та лiсу;

(B) водних ресурсiв i рибних запасiв тiльки;

(C) усiх видiв ресурсiв.

Питання № 81. Вперше офiцiйно концепцiя «Сталий розвиток» була

розглянута в:

(A) 1992 р. в Рiо-де-Жанейро;

(B) докладi Римського клубу;

(C) 1972 р. в Стокгольмi.

Питання № 82. Не впливає на готовнiсть платити за збереження

навколишнього середовища:

(A) дохiд рiзних груп громадян;

(B) час впливу шкiдливих речовин на бiоресурси;

(C) рiвень освiти i екологiчна гуманнiсть її представникiв.

Питання № 83. Наука, що вивчає систему вiдносин мiж людьми,

обумовлену виробництвом, обмiном i споживанням життєвих благ:

(A) Економiка;

(B) Екологiя;

(C) Економiка природокористування.
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Питання № 84. Економiчна оцiнка точки оптимуму «якiсть навко-

лишнього середовища — виробництво» за методом Хорста — це:

(A) точка рiвностi граничних витрат на боротьбу iз забрудненням

довкiлля i граничних збиткiв вiд забруднення довкiлля;

(B) графiчне зображення асимiляцiйної ємностi навколишнього

середовища;

(C) точка рiвностi граничних витрат i граничного ефекту виро-

бництва.

Питання № 85. До структури техногенної системи входять:

(A) промисловi об’єкти;

(B) аграрнi об’єкти;

(C) природнi об’єкти.

Питання № 86. При реалiзацiї принципу «забруднювач платить» —

встановлення бiльш жорстких природоохоронних нормативiв припу-

скає:

(A) оплату збитку (платежi за викиди, скиди);

(B) оплату витрат запобiгання;

(C) штрафнi виплати.

Питання № 87. Платежi за забруднення довкiлля:

(A) стягуються з усiх пiдприємств i органiзацiй, за винятком бю-

джетної сфери;

(B) стягуються з усiх господарських суб’єктiв;

(C) стягуються тiльки з шкiдливих виробництв.

Питання № 88. Наука про функцiонування та розвиток екологiчних

систем рiзних iєрархiчних рiвнiв — є:

(A) Економiка природокористування;

(B) Екологiя;

(C) Економiка.
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Питання № 89. Якi зв’язки є предметом вивчення економiки при-

родокористування:

(A) еколого-соцiально-полiтичнi;

(B) еколого-соцiально-культурнi;

(C) еколого-соцiально-економiчнi.

Питання№ 90. Принципом Парето-оптимальностi функцiєю суспiль-

ного добробуту є:

(A) людина прагне будувати свою поведiнку таким чином, щоб

«сукупна насолода» була для нього максимальна;

(B) суспiльний добробут зростає, якщо добробут одного з iнди-

вiдiв пiдвищується i при цьому не знижується добробут жо-

дного з iнших;

(C) добробут суспiльства адитивно залежить вiд добробуту її гро-

мадян.
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Додаток А

Таблицi економiчної оцiнки середовищно-захисних функцiй

лiсопаркової дiлянки та категорiй водних об’єктiв

Таблиця А.1 – Середнi питомi витрати на запобiгання забруднення

атмосфери

Речовини Витрати,
грн./кг забруднюючих речовин

Твердi частки 79

Вуглекислий газ 15

Сiрчистий ангiдрид 350

Оксиди азоту 115

Леткi вуглеводнi 10.25

Iншi органiчнi сполуки 34.75

Iншi неорганiчнi сполуки 670

Таблиця А.2 – Значення коефiцiєнту φ, що враховує категорiю

водного об’єкту

Категорiя водного об’єкта φ

Морськi та поверхневi воднi об’єкти комунально-

побутового водокористування

1.0

Поверхневi воднi об’єкти господарсько-питного водо-

користування

1.4

Поверхневi та морськi воднi об’єкти рибогосподарського

водокористування: I категорiї 2.0

II категорiї 1.6
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Таблиця А.3 – Середовищно-захиснi функцiї рослинностi поглинання

забруднюючих речовин за сезон вегетацiї

Вид рослин Характер середовищно-
захисної функцiї

Поглинання SO2 1 кг листя в перерахунку на суху масу:

тополя 150 г

ясена 18 г

липи 10 г

акацiї бiлої 69 г

в’яза 39 г

Поглинання CO2 25-рiчним деревом:

тополя 44 кг

дуб 28 кг

липа 16 кг

ялина 6 кг

Пил доросле дерево осаджує:

в’яз 28 кг

верба 38 кг

клен 28–33 кг

тополя 34 кг

шовковиця 31 кг

ясен 27 кг

каштан 16 кг

Поглинання NO2 дорослим деревом за травень – вересень:

тополя 180 г

в’яз 120 г

бузок звичайний 20 г
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