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1. Методи економічної оцінки природних оцінок. 
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1. Основні причини демографічного зростання в світі. 

2. Економічний механізм забезпечення охорони водних ресурсів та їх раціонального 

використання. 

3. Задача. 
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1. Поняття урбанізації. Ресурсоспоживання міст. 

2. Платежі за використання земельних ресурсів та їх забруднення. 

3. Задача. 
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1. Економічні наслідки обмеженості продовольчих товарів. 

2. Мінеральні ресурси і їх використання в промисловому виробництві і енергетики в 

світі і в Україні. 

3. Задача. 
 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри, циклової комісії   економічних дисциплін          _ 

Протокол №____  від „____” ________________ 2018 року 

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ___________________    __Дурбалова Н.І.    _ 
                                                                                            ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)      

                                                        Екзаменатор  ___________________    __Дурбалова Н.І.    _ 
                                                                                            ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)      

 

 

 

 

 
КОЛЕДЖ НАФТОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВІСУ 

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
  

Освітньо-кваліфікаційний рівень            молодший спеціаліст                                  _           

Напрям підготовки   040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та          

   збалансоване природокористування 

Спеціальність  5.04010602  Прикладна екологія   Семестр             VIII                   _                                                                          
                                                                   (назва) 

Навчальна дисципліна             Економіка природокористування                                                                 

 
 

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___16____ 

 

 

1. Причини росту цін на природні ресурси. 

2. Кодекс України про надра. 

3. Задача. 
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1. Класифікація порушень навколишнього природного середовища. 

2. Паливно–енергетичні ресурси та сучасні енергетичні проблеми в світі і зокрема в 

Україні. 

3. Задача. 
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1. Екологічні, економічні збитки. 

2. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій. 

3. Задача. 
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1. Економічні інструменти екологічної політики. 

2. Утилізація. Основні напрями утилізації в світі та в Україні. 

3. Задача. 
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1. Економічні збитки від забруднення атмосферного повітря, водних, земельних і 

мінеральних ресурсів. 

2. Еколого-економічні пріоритети у вирішені проблеми відходів. 

3. Задача. 
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 1.Основні елементи та загальні принципи раціонального природокористування. 

 2. Територіально –виробничі комплекси – ефективна форма організації     

      виробництва і використання природних ресурсів. 

    3. Задача. 
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1. Роль і значення екологічної освіти. 

2. Функції природних територій, що охороняються законом. 

3. Задача. 
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1. Класифікація природних ресурсів за походженням, ресурси природних 

компонентів та ресурси природно – територіальних комплексів. 

2. Податок на екологічно шкідливу для споживання продукцію. 

3. Задача. 
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1. Економічна оцінка водних ресурсів. Сфера застосування економічних оцінок. 

2. Поняття економічного механізму охорони навколишнього середовища. 

3. Задача. 
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1. Кадастри природних ресурсів, мета їх застосування. 

2. Економічне стимулювання раціонального користування і охорони земель. 

3. Задача. 
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1. Вплив шумового, вібраційного та електромагнітного забруднення міст на людину. 

2. Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля. 

3. Задача. 
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1. Прямі та непрямі економічні збитки. 

2. Економічний механізм охорони тваринного світу. 

3. Задача. 
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1. Забруднення і засмічення ґрунтів та економічні наслідки цих негативних явищ. 

2. Порядок утримання платежів за користування надрами. 

3. Задача. 
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1. Напрямки охорони атмосферного повітря, водних, земельних, мінеральних 

ресурсів, ресурсів морів та океанів. 

2. Показники економічної  і соціальної ефективності природоохоронних заходів. 

3. Задача. 
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1. Промислове і радіоактивне забруднення атмосфери. 

2. Особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів. 

3. Задача. 
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