
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 5 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

Тема заняття: Економічні збитки від забруднення навколишнього природного  

   середовища. 

 

Мета проведення заняття: Поглиблення знань з опорних питань тем. Перевірка 

                                  знань і оцінка відповідей, їх самостійності   

               мислення, уміння користуватися літературою. 

  

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: методику розрахунку економічного збитку, мету та методику розрахунків   

    розмірів відшкодування збитків, наслідки забруднення і засмічення      

    ґрунтів та їх охорону;  

вміти: визначати розмір відшкодування збитків,заподіяних державі через     

    порушення природоохоронного законодавства. 

 

 
 

План семінару 
 

1. Організаційна частина заняття. Перевірка присутності студентів на занятті. 

2. Повідомлення мети проведення заняття, теми, питань. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Проведення усного опитування. 

5. Обговорення ключових питань. 

6. Рішення індивідуальних завдань. 

7. Підведення підсумків заняття, оцінювання рівня роботи студентів на занятті                                                                    

 за 5-бальною системою. 

8. Видача домашнього завдання студентам для самостійного вивчення    

 матеріалу. 

 

 

 

Основні поняття та терміни 

 

відвернутий збиток                                          економічний збиток 

екологічні збитки                                             соціально-економічні збитки 

моральний збиток                                            естетичний збиток 

прямі економічні збитки                                 непрямі економічні збитки 

галузеві нормативи                                          субсидія 

податки на забруднення                                  пільговий кредит   

 

 

 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

1. Наведіть класифікацію збитків та розкрийте сутність поняття «збитки» 

відносно до природного середовища 

2. Розкрийте на прикладах видів різних збитків природокористування. 

3. У чому полягає суть механізму формування економічного збитку? 

4. Покажіть різноманіття та взаємозв’язок факторів формування 

економічного збитку. 

5. Як розраховується економічний збиток? 

6. Як визначається відвернутий збиток? 

7. Які фактори відносяться до основних важелів фінансово – економічного 

механізму охорони навколишнього середовища? 

8. Які особливості застосування екологічних податків? 

9. У чому полягає суть і значення екологічного фонду? 

10. Що повинна стимулювати система платежів за природокористування? 

11. Розкрийте сутність поняття «норми» та назвіть принципи їх 

встановлення 

12. Назвіть та охарактеризуйте основні інструменти екологічної політики 

13. З яких елементів складається величина платежів за забруднення 

навколишнього природного середовища? 

14. Чому дорівнює коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище?  

 

 

 

 

Тестові завдання 

 

 

ТЕСТ №1 

 

 1.Забруднення навколишнього середовища — це: 

  а)  зміни його властивостей (хімічних, механічних, фізичних і 

пов'язаних з ними інформаційних), які відбуваються в результаті природних або 

штучних процесів і призводить до погіршення функцій середовища стосовно 

будь-якого біологічного, технологічного об'єкта й людського середовища; 

  б) невикористовуванні для виробництва даної продукції окремі 

компоненти сировини чи речовини, що виникають у ході технологічних процесів і 

не піддаються утилізації в даному виробництві; 

  в)  будь-які речовини, матеріали й предмети, що утворюються в 

процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем 

утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації 

чи видалення; 

  г)   можливі або фактичні втрати, які виникають у результаті яких-

небудь подій чи явищ, зокрема у вигляді негативних змін у природному 

середовищі внаслідок антропогенного впливу. 

 



 

 2. Збитки в навколишньому природному середовищі класифікуються як: 

  а)  екологічні, природні, матеріальні, фінансові; 

  б)  економічні, екологічні, еколого-економічні, соціальні, соціально- 

економічні, психологічні, морально-етичні, естетичні; 

  в) екологічні, еколого-економічні, соціальні, соціально-моральні, 

економі- ко-фінансові, морально-естетичні; 

  г) правильної відповіді немає. 

 3. З яких елементів складається величина платежів за забруднення 

навколишнього природного середовища: 

  а) плата в межах встановлених лімітів викидів, скидань і розміщення 

відходів; 

  б) плата за перевищення ліміту викидів, скидань і розміщення 

відходів; 

  в) плата в межах обсягу фактичних викидів, скидань і розміщення 

відходів; 

  г) усі відповіді правильні. 

 

 4. Чому дорівнює коефіцієнт кратності збору за понадлімітний викид 

забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: 

  а)  4; 

  б)  5; 

  в)   3; 

  г)   усі відповіді правильні. 

 

 

ТЕСТ №2 

 

 

 1. Еколого-економічні збитки — це 

  а) поєднання економічних та екологічних збитків; екологічні втрати, 

які можна конкретно підрахувати у грошовому виразі, тобто дати економічну 

оцінку; 

  б) необоротне руйнування унікальних екосистем, зникнення 

різноманітних видів тварин і рослин, генетичні зміни у біосфері; 

  в) збиток від незадоволення людей якістю навколишнього природного 

середовища; 

  г) можливі або фактичні втрати, які виникають у результаті яких-

небудь подій чи явищ, зокрема у вигляді негативних змін у природному 

середовищі внаслідок антропогенного впливу. 

 

 2. До особливостей оцінки економічної ефективності природоохоронних 

заходів не має відношення: 

  а)  можливість одержання позитивного результату в інших галузях; 

  б)  можливість накопичення ефекту протягом довгого часу; 

  в)  можливість одразу точно оцінити економічну ефективність заходів 

для природи; 



  г)  можливість мати конкретний прибуток. 

 

  

 3. Плата за забруднення: 

  а) це плата за право користування асиміляційним потенціалом 

природного середовища, являє собою форму відшкодування економічного збитку 

від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 

України; 

  б) застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів у 

вигляді плати за право користування, за наднормативне користування 

природними ресурсами і плати на відтворення й охорону природних ресурсів; 

  в) містить у собі фінансові інструменти, які використовуються з 

метою зниження антропогенного навантаження на природне середовище: 

оподаткування; субсидування; пільгове кредитування; прискорена амортизація 

тощо; 

  г)  усі відповіді правильні. 

 

 4. Платники перераховують збір за забруднення навколишнього природного 

середовища в такому співвідношенні: 

  а) 30% до державного бюджету і 70% до місцевого бюджету; 

  б) 70% до державного бюджету і 30% до місцевого бюджету; 

  в) 50% до державного бюджету і 50% до місцевого бюджету; 

  г) усі відповіді правильні. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 3 

 

 

 1. До факторів формування механізму економічних збитків належать: 

  а)  фактори сприйняття, фактори стану, фактори впливу; 

  б)  фактори впливання, фактори геологічні, фактори топографічні; 

  в)  фактори витрат, фактори рівня забруднення, фактори видів 

забруднення; 

  г)  фактори за різними видами й об'єктами забруднення. 

 

 2. Поняття "відвернутий економічний збиток" включає: 

  а)  загальний розмір економічних втрат, завданих суспільству; 

  б) загальний розмір економічних втрат, які має суспільство внаслідок 

використання природи; 

  в) загальний розмір економічних втрат, які вдалося зменшити за 

допомогою охоронних заходів; 



  г) різницю між економічними збитками до і після здійснення 

природоохоронних заходів. 

 

 

 3. Екологічні ліцензії являють собою: 

  а) дозволи на ведення певного виду діяльності з використання 

конкретних природних ресурсів; ліцензії видаються за заявками здобувачів або 

уповноваженим на те державним органом, адміністративними органами суб'єктів 

держави, у них обумовлюється вид і предмет діяльності та строк дії ліцензії; 

  б) заходи, які забороняють певні види діяльності людини, що 

завдають шкоду навколишньому середовищу, пов'язані з викидами шкідливих 

відходів в океан, в атмосферу, з використанням пестицидів і різних хімічних 

сполук, з використанням і похованням радіоактивних відходів; 

  в) обмеження на природокористування, що встановлені 

підприємствами-природокористувачами на певний строк граничного 

використання (вилучення) природних ресурсів, викиди і скиди в навколишнє 

середовище забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва; 

 г)  усі відповіді правильні. 

 

 4. Заборонами є: 

  а) заходи, які забороняють певні види діяльності людини, що завдають 

шкоду навколишньому середовищу, пов'язані з викидами шкідливих відходів в 

океан, атмосферу, з використанням пестицидів і різних хімічних сполук, з 

використанням і похованням сильно радіоактивних відходів; 

  б) дозволи на ведення певного виду діяльності з використання 

конкретних природних ресурсів, ліцензії видаються за заявками здобувачів або 

уповноваженим на те державним органом, адміністративними органами суб'єктів 

держави, у ній обумовлюються вид і предмет діяльності та термін дії ліцензії; 

  в) обмеження на природокористування, що встановлені 

підприємствами- природокористувачами на певний строк граничного 

використання (вилучення) природних ресурсів, викиди і скиди в навколишнє 

середовище забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва; 

  г)  усі відповіді правильні. 

 

 

ТЕСТ №4 

 

 

 1. Екологічні збитки це 

  а)  необоротне руйнування унікальних екосистем, зникнення 

різноманітних видів тварин і рослин, генетичні зміни у біосфері; 

  б) поєднання економічних та екологічних збитків; екологічні втрати, 

які можна конкретно підрахувати у грошовому виразі, дати їм економічну оцінку; 

  в) збиток від незадоволення людей якістю навколишнього природного 

середовища; 



  г) можливі або фактичні втрати, які виникають у результаті яких-

небудь подій чи явищ, зокрема, як негативні зміни в природному середовищі 

внаслідок антропогенного впливу. 

 

 

 2. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами 

забруднення, обчислюються платниками за забруднення: 

  а)  атмосферного повітря; 

  б)  водних об'єктів; 

  в)  земельних ділянок; 

  г)   усі відповіді правильні. 

 

 3. Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища 

встановлює: 

  а) Кабінет Міністрів України; 

  б) місцеві органи влади; 

  в) платник; 

  г) усі відповіді правильні. 

 

 4. Система економічного стимулювання природоохоронної діяльності: 

  а) містить у собі фінансові інструменти, які використовуються з 

метою зниження антропогенного навантаження на природне середовище: 

оподатковування; субсидування; пільгове кредитування; прискорена амортизація 

тощо; 

  б) це плата за право користування асиміляційним потенціалом 

природного середовища, що являє собою форму відшкодування економічного 

збитку від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне 

середовище України; 

  в) застосовується по відношенню до господарюючих суб'єктів у 

вигляді плати за право користування, за наднормативне користування 

природними ресурсами і плати на відтворення й охорону природних ресурсів; 

  г)  усі відповіді правильні. 
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