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ВСТУП 
 
Сучасна епоха урізноманітнила не лише підходи і методи щодо 

раціонального природокористування, а й сформувала галузь знань – 
економіку довкілля та природокористування, яка переймається 
проблемами використання, відтворення та збереження ресурсного 
потенціалу Землі. Дана наука базується на концепції сталого 
розвитку та вивчає різноманітні аспекти взаємодії між довкіллям і 
діяльністю, як окремої людини, так і людських спільнот, у процесі 
залучення і використання природних ресурсів у народному 
господарстві, щодо екологічно безпечного і невиснажливого 
використання ресурсів і властивостей природи для забезпечення 
сталого розвитку суспільства та потреб людства. Економіка довкілля 
і природокористування являється інтегрованою наукою, яка поєднує, 
насамперед, економічні, екологічні та соціальні аспекти. 
Інтегрований характер даної галузі знань можна вважати причиною 
багатоманітності об’єктів дослідження і проблем, які є актуальними в 
епоху обмеженості, виснаженості та вичерпності природних 
ресурсів, значного антропогенного навантаження на всі сфери Землі. 

Методичні вказівки з дисципліни «Економіка довкілля та 
природокористування» розраховані на студентів спеціальності 051 
«Економіка» («Економіка довкілля і природних ресурсів») галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» і сприятимуть 
закріпленню теоретичних знань та формуванню практичних вмінь. 

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам 

знань про теорію, методи, концепції та підходи сучасної економіки 
довкілля і природокористування, проблеми раціонального 
використання природних ресурсів та шляхи їх вирішення, механізми 
організації та управління природоохоронною діяльністю на 
підприємствах. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- вивчення основних понять, методів, підходів і концепцій 

сучасної економіки довкілля і природокористування; 
- вивчення структурної побудови управління 

природокористуванням в країні; 
- набуття практичних навичок з визначення необхідності, 
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доцільності та ефективність впровадження природоохоронних 
заходів, аналізу еколого-економічних витрат підприємств, регіонів та 
країни, проведення оцінки вартості природних ресурсів та 
визначення ефективності природоохоронної діяльності підприємств і 
регіонів. 

Після вивчення даного курсу студент повинен знати: 
- природокористування як складову частину економіки довкілля; 
- загальні принципи раціонального природокористування; 
- природні ресурси країни та регіону; 
- методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів; 
- еколого-економічний збиток як наслідок прояву ризику 

природокористування; 
- теоретичні та методологічні основи визначення збитків від 

забруднення навколишнього середовища; 
- функції плати в сфері природокористування; 
- фінансово-економічні інструменти охорони навколишнього 

середовища; 
- методику розрахунку ефективності природоохоронних заходів; 
- інфраструктуру управління екологічною сферою країни. 
Студент повинен вміти: 
- проводити економічну оцінку природних ресурсів; 
- розраховувати збитки від забруднення довкілля (повітря, води, 

ґрунтів та ін.); 
- розраховувати ефективність природоохоронних заходів. 

 
2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
11.1. Базова література 

1. Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування: навч. 
посіб. / В.І. Борейко – Рівне: НУВГП, 2011. – 255с. 
2. Економіка довкілля і природних ресурсів: навч. посібник / за заг. 
ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ, 2014. – 280 с. 

 
11.2 Допоміжна література 

1. Апостолюк С.О. Охорона навколишнього середовища в 
лісопромисловому комплексі: навч посібник / С.О. Апостолюк, 
Р.І. Мацюк, В.М. Сторожук. – Львів : Афіша, 2001. – 200с. 

2. Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник / Э.А. 
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Арустамов. – Москва, 2000. – 283 с. 
3. Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування / 

С.І. Дорогунцов. / В 5-ти т. Т.1. – Київ : Кондор, 2004. – 291с.  
4. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. 

посібник / Т.П. Галушкіна. – Харкі :. Бурун Книга, 2009. – 480 с. 
5. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: навч. посіб. / 

Р.Г. Дубас. – Київ : МП Леся, 2007. –  448с. 
6. Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: 

сучасний стан та механізми вдосконалення: монографія / В.А. Голян. 
– Луцьк : Твердиня, 2009. – 591с. 

7. Киселева А.И. Моделирование эколого-экономических 
систем: учебное пособие / А.И. Киселева. – Москва : Евразийский 
открытый інститут, 2011. – 120с. 

8. Мацнев А.І. Моніторинг та інженерні методи охорони 
довкілля: навч. посібник / А.І. Мацнев, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. – 
Рівне: РДТУ, 2000. – 504с. 

9. Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка 
природокористування: навч. посібник / Н.С. Макарова, 
Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 320с. 

10. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник – 3-тє вид., 
випр. i допов. / Л.Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська 
книга», 2006. – 367 с. 

11. Основи екології. Екологічна економіка та управління 
природокористуванням: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. 
Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. – Суми : ВТД 
«Університетська книга». 2007. – 759 с. 

12. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика 
природопользования и охраны окружающей среды : учебник / 
Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер. – С.-Петерб, 2001. – 220с. 

13. Царенко О.М. Основи екології та економіка 
природокористування : навч. посібник. – Вид. 3-е вид., перероб. і 
доп. / О.М. Царенко, О.О. Несвєтов, М.О. Кадацький  – Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2007. – 592с. 

14. Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання 
природокористування : монографія / М.А. Хвесик, Л.П. Горбач, 
Ю.П. Кулаковський. – К : Кондор, 2009. – 524 с. 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ І 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3.1. Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ 
АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ ДОВКІЛЛЯ 

Тема 1. Економіка довкілля та глобальні проблеми 
природокористування 

 
Мета: сформувати в студентів загальну уяву про економіку 

довкілля та основні глобальні проблеми природокористування. 
План 

1. Передумови виникнення природокористування як науки. 
2. Предмет, мета, завдання та методи дисципліни. 
3. Еколого-економічна сутність природокористування. 
4. Перенаселення та обмежені можливості земельних ресурсів. 
5. Обмеженість водних ресурсів. 
6. Вичерпність мінеральних ресурсів. 
7. Парниковий ефект. 

 
Питання для самоконтролю 

1. В чому суть природокористування? 
2. Що є предмет і об’єкт науки «Економіка довкілля та 
природокористування»? 
3. Назвіть мету та завдання навчальної дисципліни. 
4. Назвіть методи дослідження економіки довкілля та 
природокористування. 
5. В чому еколого-економічна сутність природокористування? 
6. Розкрийте суть еколого-економічної системи та еколого-
економічних відносин.  

Література: [1-4, 9-13]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Економіка довкілля та природокористування – це: 
а) наука, яка вивчає питання антропогенно зумовлених змін довкілля, 
економічної оцінки природних ресурсів, шкоди від забруднення 
навколишнього середовища, процеси, явища суспільного життя, що 
викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростання 
виробництва й забрудненням всіх сфер Землі; 
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б) наука, яка вивчає аспекти взаємодії між навколишнім 
середовищем і суспільством в умовах обмеженості природно-
ресурсних благ і обґрунтовує методи управління для вирішення 
основного завдання людства – збереження гармонії людини та 
природи; 
в) наука, яка вивчає соціо-еколого-економічні взаємодії між 
навколишнім середовищем і суспільством в умовах обмеженості 
природно-ресурсних благ; 
г) вивчає питання антропогенно зумовлених змін довкілля. 
2. Економіка сталого розвитку – це: 
а) галузь знань про сталий розвиток еколого-економічних систем; 
б) галузь наукових досліджень та практичної діяльності, яка 
зосереджена на економічних аспектах забезпечення сталого 
розвитку; 
в) система досліджень розвитку суспільства, яка базується на 
принципі нульового споживання природних ресурсів; 
г) галузь знань щодо раціонального використання природно-
ресурсного потенціалу в сучасних умовах господарювання. 
3. Антропогенні зміни – це: 
а) зміни в навколишньому середовищі, які пов’язані з діяльністю 
людини; 
б) будь-які зміни, які відбуваються в житті суспільства; 
в) будь-які зміни в природі, які обумовлені дією людини, тварин, 
природних стихій. 
г) зміни в навколишньому середовищі, які виникають після повеней, 
пожеж, землетрусів. 
4. Природокористування – це: 
а) залучення людства і природи до процесу суспільного 
використання ресурсів первинної природи; 
б) процес вторинного використання відходів промислового і 
сільськогосподарського виробництва; 
в) сукупність всіх форм експлуатації природно-ресурсного 
потенціалу, які можуть бути використані в господарській діяльності 
людини; 
г) заходи з ефективного використання природоохоронного 
обладнання. 
5. Сучасна економіко-екологічна думка вважає, що 
використання природних ресурсів має бути: 
а) зосереджене в державних структурах; 
б) передане в приватну власність; 
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в) розподілене в рівних частках між державною і приватною 
власністю; 
г) розподілене в частках 2/3 і 1/3 між державною і приватною 
власністю. 

 
Тема 2. Природно-ресурсний потенціал України 

 
Мета: ознайомити студентів з різноманіттям природних ресурсів, 

їх роллю в економіці регіону, країни. 
План 

1. Навколишнє середовище та природні ресурси. 
2. Земельні ресурси України. 
3. Лісові ресурси України. 
4. Водні ресурси України. 
5. Мінеральні ресурси України. 
6. Природно-ресурсний потенціал Рівненської області. 
7. Сучасний підхід до раціонального використання природних 
ресурсів. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під навколишнім середовище, природними 
ресурсами? 
2. В чому суть природних ресурсів і природних умов? 
3. Наведіть класифікацію природних ресурсів. 
4. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Рівненської 
області. 
5. Назвіть ресурси альтернативні природним. 

Література: [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Природні ресурси, які хоча й потрібні суспільству, але не 
можуть бути залучені у господарський оборот з якихось причин 
(через недостатню технічну оснащеність) – це: 
а) перспективні; 
б) реальні; 
в) невідновні; 
г) потенційні. 
2. Процес повернення природного ресурсу до початкового стану 
або створення штучного аналога називається: 
а) відтворення; 
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б) відновлення; 
в) самозбереження; 
г) саморозвиток. 
3. Класифікація природних ресурсів за приналежністю до того чи 
іншого елементу природи: 
а) лісові, мінеральні, земельні, водні, сонячні, рослинні і тваринні; 
б) ґрунти, ліси, торфовища, конденсати, тверді, рідкі; 
в) атмосферні, біосферні, фітосферні, літосферні; 
г) мінеральні, земельні, водні, рослинні і тваринні. 
4. До відновних природних ресурсів відносяться: 
а) тваринний і рослинний світ, родючість ґрунту; 
б) корисні копалини, торфородовища, прісні води; 
в) водні, земельні, лісові, торфородовища; 
г) енергія вітру, енергія морських припливів, ядерна енергія. 
5. Поширеність чорноземів в Україні в структурі орних земель 
становить: 
а) 65 %; 
б) 60 %; 
в) 55 %; 
г) 50 %. 

 
Тема 3. Еколого-економічна оцінка природних ресурсів 

 
Мета: сформувати загальну уяву про економічну оцінку 

природних ресурсів, сучасні концепції та підходи. 
План 

1. Сутність економічної оцінки природних ресурсів. 
2. Витратна концепція оцінки природних ресурсів. 
3. Рентна концепція оцінка природних ресурсів. 
4. Економічна оцінка земельних ресурсів.  
5. Економічна оцінка лісових і водних ресурсів. 
6. Напрями удосконалення оцінки природних ресурсів в Україні.  

 
Питання для самоконтролю 

1. В чому полягає суть економічної оцінки природних ресурсів?  
2. Які функції виконує економічна оцінка природних ресурсів? 
3. В чому суть витратної концепції оцінки природних ресурсів? 
4. До яких ресурсів застосовується витратна концепція? 
5. До яких ресурсів застосовується рентна концепція? 
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6. Назвіть основні економічні підходи до вартісної оцінки природних 
ресурсів. 

Література: [1-4, 9-13]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Різниця вартості продукції з кращих і гірших земель – це: 
а) диференційна рента; 
б) грошова оцінка природних ресурсів; 
в) абсолютний рентний дохід; 
г) повний економічний ефект. 
2. Результати геологічної оцінки, технічної та технологічної 
оцінок, промислової оцінки природного ресурсу поєднує: 
а) економічна оцінка земельних ресурсів; 
б) економічна оцінка водних ресурсів; 
в) економічна оцінка мінеральних ресурсів; 
г) економічна оцінка лісових ресурсів. 
3. Часткова економічна оцінка земель базується на таких 
показниках: 
а) вартість валової продукції, окупність затрат, диференціальний 
дохід; 
б) валової продукції, окупність затрат, диференціальний дохід; 
в) урожайність, вартість валової продукції, окупність затрат, 
диференціальний дохід; 
г) урожайність, окупність затрат, диференціальний дохід. 
4. Економічна оцінка природних ресурсів – це: 
а) собівартість добування природних компонентів, їх переробки, 
використання у виробах та утилізації; 
б) грошовий вираз загальнодержавної цінності природних благ, який 
визначається шляхом вимірювання ефективності їх відтворення; 
в) виражена у вартісних характеристиках доцільність раціонального 
використання природних ресурсів; 
г) сумарна вартість добутих в країні, протягом аналізованого періоду 
корисних копалин. 
5. Основні концепції оцінки природних ресурсів: 
а) витратна і рентна; 
б) витратна і результативна; 
в) дохідна і витратна; 
г) дохідна і рентна. 
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Тема 4. Зміст і механізм формування економічних збитків  
від порушення довкілля 

 
Мета: оволодіти методикою розрахунку збитків від забруднення 

довкілля різними джерелами забруднення. 
План 

1. Суть економічних збитків від порушення навколишнього 
середовища та їхня класифікація. 
2. Збитки як економічна категорія. 
3. Збитки як наслідок прояву ризику природокористування. 
4. Методики визначення збитків від порушення довкілля. 
5. Розрахунок збитків від порушення земельних ресурсів. 
6. Розрахунок збитків від забруднення та нераціонального 
використання водних ресурсів. 
7. Розрахунок збитків, які виникають через забруднення повітря. 
8. Управління ризиком природокористуванням задля попередження 
еколого-економічних збитків.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Наведіть класифікацію збитків за походженням. 
2. В чому суть збитку, як економічної категорії? 
3. Які показники використовуються для розрахунку збитків від 
забруднення довкілля?  
4. Назвіть послідовність визначення збитків від забруднення 
навколишнього середовища. 
5. Наведіть приклади збитків від забруднення довкілля. 

Література: [1-6, 8-11, 13]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Еколого-економічний збиток складається з таких елементів: 
а) капітальні збитки, поточні збитки, оперативні збитки; 
б) збиток держави, збиток підприємств, збиток населення;  
в) матеріальний, моральний і фізичний збиток; 
г) втрачений продукт, недовироблений продукт; компенсаційні 
витрати. 
2. Забруднюючі речовини в залежності від класу небезпеки 
поділяються на: 
а) на 4 групи; 
б) на 3 групи; 
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в) на 6 груп;  
г) на 5 груп. 
3. Розрізняють такі види забруднення навколишнього 
середовища: 
а) антропогенне, рослинне, тваринне, водне, ґрунтове, атмосферне, 
космічне, нітратне; 
б) фізичне, хімічне, біологічне; 
в) механічне, фізичне, хімічне, теплове, акустичне, електромагнітне, 
радіаційне, біологічне; 
г) нітратне, нітратне, сірководневе, колоїдне, фосфорне, азотне, 
комбіноване. 
4. За даною формулою гавзвз ЦПЗ ⋅=  визначається: 
а) збитки від недобору врожаю; 
б) збитки від втрат землі через вилучення її із с/г обороту; 
в) збитки від хімічного забруднення земельних ресурсів; 
г) збитки нанесені вітровою ерозією. 
5. Економічному збитку властиві певні особливості, які 
призводять до методичної складності та трудомісткості його 
розрахунків, а саме: 
а) економічна знеособленість і багато адресність; 
б) багатокомпонентність збитку; 
в) відсутність статистичних даних; 
г) недосконала система моніторингу. 
 

Тема 5. Аналіз ефективності природоохоронних заходів 
 

Мета: навчитися розрізняти різні види ефектів від 
природоохоронної діяльності та розраховувати економічну 
ефективність природоохоронних заходів. 

План 
1. Природоохоронні заходи: суть та класифікація. 
2. Ефект та ефективність природоохоронних заходів. 
3. Методика визначення ефективності природоохоронних заходів. 
4. Визначення загальної економічної ефективності. 
5. Визначення порівняльної економічної ефективності 
природоохоронних заходів. 
6. Еколого-економічна оцінка проектів. 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення терміну природоохоронні заходи. 
2. Назвіть види ефективності впровадження природоохоронних 
заходів. 
3. Дайте визначення загальної (абсолютної) економічної 
ефективності впровадження природоохоронних заходів. 
4. Наведіть натуральні показники для оцінки ефективності 
природоохоронних заходів. 
5. Дайте визначення загального ефекту впровадження 
природоохоронних заходів. 

Література: [ 1-5, 8-9, 11-14]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Економічна ефективність природоохоронних заходів 
визначається шляхом: 
а) співставлення економічних результатів з витратами, які необхідні 
для їх здійснення; 
б) сумування різних видів ефектів, отриманих після впровадження 
заходів; 
в) множення економічних результатів на обсяги додатково 
випущеної продукції після впровадження заходів; 
г) синергетичного підходу. 
2. Еколого-економічна оцінка проектів включає такі етапи: 
а) пошук майданчика для будівництва, вибір підрядних організацій 
для виконання будівництва, техніко-економічне обґрунтування 
заходу, затвердження розробленого проекту; 
б) оцінку допустимості будівництва, або реконструкції, 
обґрунтування передбачуваного будівництва, мінімізацію впливу 
запроектованого об’єкту на навколишнє середовище, визначення 
еколого-економічного ефекту; 
в) пошук інвестора для здійснення інвестицій у будівництво, 
формування пакету замовлень на виконання підрядних робіт, 
підписання договорів на проведення будівництва, підбір необхідних 
мінеральних ресурсів для здійснення будівництва. 
г) підготовчий, розрахунковий і дослідний. 
3. Поняття «суспільні норми тимчасової переваги» під час 
аналізу ефективності еколого-економічних проектів стосуються: 
а) визначення строку окупності проекту; 
б) визначення ставки дисконтування; 
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в) визначення суспільної значущості проекту; 
г) визначення стадії життєвого циклу проекту. 

4. За даною формулою 
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1  визначається: 

а) абсолютна ефективність капіталовкладень; 
б) рентабельність інвестицій; 
в) загальна економічна ефективність; 
г) внутрішня ставка дохідності проекту. 
5. Природоохоронні заходи бувають: 
а) стратегічні та тактичні; 
б) довгострокові та короткострокові; 
в) ресурсозберігаючими та еколого-захисними; 
г) одноцільовими та багатоцільовими. 
 

3.2. Змістовний модуль 2. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 
УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ  

Тема 6. Управління природокористування 
 
Мета: сформувати в студентів уяву про систему управління 

природокористуванням та основні її складові. 
План 

1. Система управління природокористуванням. 
2. Повноваження Верховної Ради України і Кабінету Міністрів у 
галузі управління охороною навколишнім середовищем. 
3. Повноваження спеціальних органів державного управління 
природокористуванням. 
4. Повноваження місцевих органів в галузі управління охороною 
довкіллям. 
5. Організаційно-правове регулювання природокористування. 
6. Система екологічних стандартів і нормативів. 
7. Екологічна сертифікація та ліцензування. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Назвіть функції управління природокористуванням. 
2. Охарактеризуйте господарський механізм управління 
природокористуванням. 
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3. Назвіть повноваження Верховної Ради України в галузі охорони 
навколишнього середовища. 
4. Назвіть повноваження Кабінету Міністрів України в галузі охорони 
довкілля. 
5. Назвіть повноваження місцевих Рад України в галузі охорони 
навколишнього середовища. 
6. Назвіть органи контролю за використанням природних ресурсів в 
Україні. 

Література: [1, 2, 4-6, 9-11, 13, 14]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Система адміністративно-правових і економічних механізмів, 
які використовуються державними органами влади різних рівнів 
для впливу на процеси використання природних ресурсів у 
виробничій діяльності людини, їх відтворення та охорону, 
називається: 
а) організація природокористування; 
б) управління природокористуванням; 
в) управління державною політикою щодо раціонального 
природокористування; 
г) державне регулювання природокористуванням. 
2. Тимчасово погоджені викиди і скиди забруднюючих речовин 
(агентів) встановлюються терміном на: 
а) 1 рік; 
б) 2-3 роки; 
в) 5 років; 
г) на 1-2 роки. 
3. Зупиняє або припиняє діяльність підприємств, що порушують 
екологічне законодавство: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Верховна Рада України; 
в) Президент України; 
г) органи місцевого самоврядування. 
4. Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію: 
а) Міністерством екології та природних ресурсів України; 
б) Міністерством надзвичайних ситуацій України; 
в) Міністерством охорони здоров’я України; 
г) Кабінетом Міністрів України. 
5. Державне управління у галузі охорони навколишнього 
середовища здійснюють: 
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а) Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство юстиції, 
Міністерство охорони здоров’я, Генеральна прокуратура та судові 
органи; 
б) Санепідемстанція, Державна екологічна інспекція, Міністерство 
охорони праці і захисту населення;  
в) Верховна Рада, Кабінет Міністрів, місцеві ради, державні 
адміністрації та спеціально уповноважені органи; 
г) Верховна Рада, Кабінет Міністрів, місцеві ради, державні 
адміністрації та Міністерство екології і природних ресурсів. 

 
Тема 7. Економічний механізм природокористування 

 
Мета: ознайомити з складовими економічного механізму 

природокористування та їх дієвістю в ринкових умовах 
господарювання. 

План 
1. Еколого-економічні показники: оцінка і ставки. 
2. Економічний механізм в регулюванні товарно-грошових 
відносин в сфері природокористування. 
3. Економічні інструменти в регулюванні природокористування. 
4. Еколого-економічні інструменти: принципи формування і 
механізми дії. 
5. Форми еколого-економічних інструментів. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Назвіть еколого-економічні ставки використання природних 
ресурсів. 
2. Назвіть основні компоненти економічного механізму 
природокористування. 
3. Розкрийте суть еколого-економічного механізму. 
4. Назвіть принципи впливу на групи економічних суб’єктів. 
5. Охарактеризуйте штрафи, субсидії, гранти та дотації як засоби 
регулювання екологічної діяльності. 

Література: [1-5, 9-11, 13, 14]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Основні компоненти економічного механізму: 
а) матеріальні витрати, фонд оплати праці, соціальні відрахування, 
амортизація, накладні витрати; 
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б) правові основи, система відносин власності, організаційна 
структура економіки, система суспільних інструментів, економічні 
інструменти;  
в) система відносин власності, система суспільних інструментів, 
економічні інструменти, система соціальних та екологічних 
інструментів;  
г) фізичні та юридичні особи, засоби виробництва і предмети праці, 
інститути, державні органи управління. 
2. Перерозподільні еколого-економічні інструменти виконують 
такі функції: 
а) розподілу між населенням екологічно чистих продуктів; 
б) розподілу квот між суб’єктами господарювання і стягнення 
платежів; 
в) розподілу квот на шкідливі викиди і скиди між регіонами; 
г) еколого-економічної і еколого-соціальної корекції. 
3. Економічні інструменти поділяються на: 
а) адміністративні, розподільчі, екологічні, правові; 
б) загальні, порівняльні, комплексні; 
в) стимулюючі, караючі, заохочувальні; 
г) ціни за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі. 
4. Еколого-економічні ставки це: 
а) тарифи на перевезення екологічно-небезпечних вантажів 
автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом; 
б) корпоративна вартість економічних суб’єктів, які спеціалізуються 
на виробництві природоохоронного обладнання;  
в) кількісні та якісні показники, які характеризують природні 
ресурси та викиди забруднюючих речовин; 
г) питомі економічні показники, що враховують дію або вплив 
екологічних факторів та забезпечують реалізацію економічних 
інструментів. 
5. Загалом еколого-економічні інструменти умовно об’єднують у 
такі дві групи: 
а) фінансово-кредитні інструменти; 
б) фіскальні; 
в) ринкові інструменти; 
г) дотаційні. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 18

Тема 8. Платежі за забруднення довкілля 
 

Мета: оволодіти методикою розрахунку екологічного податку за 
забруднення довкілля джерелами забруднення. 

План 
1. Екологічний податок за забруднення навколишнього середовища. 
2. Розрахунок екологічного податку за забруднення довкілля. 
3. Збори за завдання шкоди тваринам та рослинам. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Назвати особливості екологічного податку. 
2. Назвати основні складові екологічного податку. 
3. Як здійснюється розрахунок податку за забруднення водних 
об’єктів? 
4. Як здійснюється розрахунок податку за розміщенням відходів у 
навколишньому середовищі? 
5. Охарактеризуйте порядок розподілу коштів зібраних за 
забруднення довкілля. 

Література: [1-5, 8-11]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Перший експеримент з упровадження системи екологічних 
платежів в Україні був проведений: 
а) на початку 90-х років; 
б) в кінці 80-х років; 
в) в середині 80-х років; 
г) в 70-ті роки. 
2. Окремі ставки екологічного податку встановлені для таких 
видів надзвичайно небезпечних відходів: 
а) обладнання та приладів, що містять сірку, елементи з іонізуючим 
випромінюванням, люмінесцентних ламп; 
б) обладнання та приладів, що містять фосфор, елементи з 
іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп; 
в) обладнання та приладів, що містять ванадій, елементи з 
іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп; 
г) обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим 
випромінюванням, люмінесцентних ламп. 
3. Коефіцієнт, що застосовується у разі скидання забруднюючих 
речовин у ставки і озера, дорівнює: 
а) 1; 
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б) 1,5; 
в) 2; 
г) 3. 
4. Ставки податку за розміщення відходів встановлені залежно 
від: 
а) класу небезпеки; 
б) гранично дозволеної маси відходу; 
в) рівня небезпечності відходів; 
г) зони поширення відходів. 
5. За даною формулою )(

1 oc
n

KНМП піі іс ⋅⋅=∑
=

розраховується 
екологічний податок за: 
а) викиди в атмосферу стаціонарними джерелами; 
б) скиди у водні об’єкти; 
в) розміщення відходів; 
г) викиди в атмосферу пересувними джерелами. 

 
Тема 9. Платежі за використання природних ресурсів 

 
Мета: навчити розраховувати розмір рентної плати за 

використання природних ресурсів. 
План 

1. Плата за використання земельних ресурсів. 
2. Плата за використання мінеральних ресурсів та підземного 
простору. 
3. Плата за надра. 
4. Плата за використання водних ресурсів. 
5. Плата за використання лісових ресурсів. 
6. Плата за використання тваринного світу. 
7. Плата за використання радіочастотного простору України. 
8. Плата за транспортування нафти, природного газу та аміаку. 

 
Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте плату за землю. 
2. Опишіть плату за використання надр. 
3. Розкрийте суть плати за використання водних ресурсів. 
4. Охарактеризуйте плату за використання лісових ресурсів. 
5. Опишіть плату за використання тваринного світу. 
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7. Охарактеризуйте плату за видобування і транспортування 
нафти, газу та аміаку.   

Література: [1-2, 5]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. В Україні рентна плата справляється за такі природні ресурси: 
а) земельні; мінеральні; водні; лісові; тваринні; рослинні; біологічні; 
б) земельні; мінеральні; водні; лісові; тваринні; рослинні; 
рекреаційні; радіочастотний ресурс; 
в) земельні; мінеральні; водні; лісові; радіочастотний ресурс; 
г) земельні; мінеральні; водні; лісові; тваринні; рослинні; 
енергетичний; радіочастотний ресурс. 
2. Використання водних і лісових ресурсів може здійснюватися: 
а) в порядку загального, спеціального і виробничого використання; 
б) в порядку головної рубки та здійснення лісонасаджень; 
в) в порядку приватного, орендного, загарбницького використання; 
г) в порядку загального і спеціального використання. 
3. Річна ставка земельного податку за використання 1 га 
сільськогосподарських угідь встановлюється: 
а) від середньої вартості виробленої на 1 га продукції;   
б) від вартості 1 га; 
в) від середньої врожайності і-тої культури на 1 га; 
г) від середньої врожайності зернових на 1 га. 
4. Система платежів за порушення природного середовища 
включає такі основні елементи: 
а) обсяги шкідливих викидів і скидів, обсяги використаних 
природних ресурсів, грошову оцінку природних ресурсів, вартість 
переробки та захоронення шкідливих відходів;  
б) порядок вилучення коштів, ставки платежів, допустимі межі 
порушення середовища, порядок розподілу зібраних коштів; 
в) обсяги шкідливих викидів і скидів, грошову оцінку, вартість 
переробки та захоронення шкідливих відходів;  
г) платежі за одиницю використаних природних ресурсів, один 
гектар оброблюваної землі, одиницю використаної ділової сировини, 
відстріл тварин, виробленої риби. 
5. Житлово-комунальні підприємства до ставок рентної плати за 
водні ресурси застосовують коефіцієнт: 
а) 0,2; 
б) 0,3; 
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в) 0,4; 
г) 0,5. 

Тема 10. Аспекти екологізації виробництва 
 

Мета: ознайомити з екологізацією виробництва, структурою та 
механізмами управління екологізацією. 

План 
1. Екологізація  та передумови її проведення. 
2. Інфраструктура екологічно безпечного виробництва. 
3. Управління екологізацією виробництва. 
4. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту і аудиту. 
5. Екологічна модернізація виробництв. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте взаємозв’язок екологізації та природоохоронної 
діяльності. 
2. Проведіть групування екодеструктивних впливів. 
3. Назвіть передумови екологізації виробництва. 
4. Назвіть стадії екологізації виробництва. 
5. Що називається екологічним аудитом? 
6. Що називається екологічним менеджментом? 

Література: [1- 5, 7, 8, 10, 11]. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Екологізація – це: 
а) сукупність природоохоронних заходів спрямованих покращити 
ефективність діяльності промислових підприємств; 
б) зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів 
виробництва та споживання одиниці продукції; 
в) процес раціонального використання природних ресурсів та їх 
збереження для майбутніх поколінь; 
г) процес підвищення ефективності використання природних 
ресурсів. 
2. Екодеструктивні впливи виробництва включають: 
а) забруднення, порушення ландшафтів, прямий вплив негативних 
факторів на організм людини, негативний вплив на тварини і 
рослини; 
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б) інтенсифікацію виробництва, підвищення рівня безробіття, 
прискорений знос обладнання, вичерпність не відновлюваних 
природних ресурсів;   
в) сукупність природоохоронних заходів направлених на підвищення 
ефективності діяльності промислових підприємств; 
г) забір води для промислового використання, неконтрольована 
вирубка лісів, знищення рослин і тварин занесених в червону книгу. 
3. Механізм екологізації виробництва включає: 
а) стратегічне і оперативне планування, місячні та декадні графіки; 
б) мету, завдання, об’єкти, суб’єкти, інструменти екологізації; 
в) екологічно обумовлене вдосконалення технологій, підвищення 
ефективності складових життєвого циклу виробів і послуг, 
виробництво екологічних товарів;   
г) комплекс заходів з підвищення ефективності виробничої 
діяльності підприємства. 
4.Екологічний аналіз життєвого циклу продукції полягає в: 
а) оцінці впливу на навколишнє середовище протягом усього часу 
існування продукції – з моменту її створення до знищення, 
включаючи утилізацію відходів продукції після її використання; 
б) визначенні питомої ваги екологічно чистої продукції у загальному 
обсязі продукції, виробленої підприємством протягом періоду 
дослідження. 
в) визначенні витрат на використання, виробництво та утилізацію 
екологічно небезпечної продукції; 
г) визначення вартості використаних природних ресурсів на всіх 
стадіях її використання – добування, переробки та захоронення. 
5. Основні цілі екологізації: 
а) зниження ресурсомісткості продукції; 
б) зростання прибутку підприємства; 
в) підвищення продуктивності праці; 
г) зміна екологічно несприятливих  технопроцесів; 
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4. Задачі та завдання з навчальної дисципліни «Економіка 
довкілля та природокористування» 

 
Завдання 1. Сучасний розвиток людства характеризується зміною 

клімату, а саме: загальним потеплінням, таненням льодовиків, 
збільшенням кількості циклонів, буревіїв, площ пустель, кислотними 
дощами. Дослідіть: 

- втрати (економічного, екологічного характеру), які несе людство 
внаслідок зміни клімату; 

- досягнення світової спільноти з врегулювання даного питання. 
Зробіть загальний висновок і надайте власні пропозиції з 

врегулювання даного питання. 
 

Завдання 2. В економічно розвинутих країнах світу програми 
економії енергетичних, водних та мінеральних ресурсів інтенсивно 
впроваджуються з сімдесятих років ХХ століття, а в Україні 
усвідомлення необхідності економії даних ресурсів сформувалося 
тільки у ХХІ столітті. Дослідіть причини і наслідки даного явища. 

 
Завдання 3. Рівненське підприємство ПАТ «Рівнеазот» 

займається виготовленням мінеральних та органічних добрив. 
Дослідіть, які види екодеструктивного впливу на довкілля здійснює 
дане підприємство.  

Запропонуйте і обґрунтуйте заходи з мінімізації даних впливів та 
інструменти для їх реалізації. 

 
Завдання 4. Одним із екологонебезпечних підприємств на 

території області є Рівненська АЕС. Дослідіть, які заходи, що 
відповідають кожному з чотирьох етапів екологізації виробництва 
впроваджені та можна впровадити нині для попередження ризиків 
негативного впливу АЕС на довкілля. Для яких превентивних заходів 
потрібно надати пріоритет? 
 

Завдання 5. Кожній групі вибрати на її думку найбільш 
екологічно небезпечний район Рівненської області (вибір 
обґрунтувати) та запропонувати шляхи зменшення екологічної 
небезпеки при збереженні економічного потенціалу району. 
Запропонувати для вибраного району механізм регулювання попиту 
та пропозиції на певні групи товарів. 
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Задача 1. Використовуючи рентну і витратну концепції оцінки 
природних ресурсів визначити, яке родовище краще розробляти 
підприємцю, якщо наявні такі вихідні дані:  
                               Родовища 
Показники 

Родовище 1 Родовище 2 

Затрати (грн.) на видобуток і 
виробництво 1 г. золота, грн./г 

1536,9 1540,3 
Запаси золота, т. 2,74 2,86 
Вихід золота із золотої суміші, % 5,5 5 

Врахувати що, на ринку за золото такої якості, яку пропонує дане 
підприємство, склалася середня ціна 1653 грн./г, середня вартість 
затрат по країні на освоєння становить 34380 грн./кг, середня 
вартість затрат на видобуток – 1538 грн./г, вихід золота із залізної 
руди – 5 %. Коефіцієнт який враховує динаміку у часі показників g, Z 
і S прийняти рівним 1,18. 
 

Задача 2. Використовуючи абсолютну економічну оцінку 
природних ресурсів, проведіть оцінку вартості прийняття на баланс 
підприємства земельних наділів багатих золотою рудою, якщо: 

- обсяг запасів золота – 1,2 т; 
- ринкова ціна за золото такої якості – 1775 грн. / г; 
- загальнодержавна собівартість виробництва золота – 

1740,1 грн./г; 
- рентабельність видобутку золота на підприємстві – 55 %; 
- 14,0Еа = . 

 
Задача 3. Використовуючи порівняльну економічну оцінку 

природних ресурсів, зробіть висновок щодо доцільності капітальних 
вкладень на удосконалення технології видобутку вугілля в сумі 1,6 
млн. грн. 

На даний момент економічні показники діяльності підприємства:  
- річний обсяг видобутку кам’яного вугілля – 100 тис. тонн; 
- річна собівартість видобутку грн. – 9800 тис. грн. 
Запропонований варіант удосконалення технології видобутку 

кам’яного вугілля призведе до: 
- зменшення витрат на видобуток 1 т вугілля на 28 грн.; 
- збільшення обсягу видобутку на 10 %. 14,0Еа = . 
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Задача 4. На приватному підприємстві «Побуттехніка», у зв’язку 
з несправністю у вентиляційній системі, 5 працівників  отруїлися 
шкідливими парами хлору. Усі працівники пробули на лікарняному 
12 днів з щоденною оплатою по хворобі - 148,65 грн. У зв’язку з цим 
підприємству необхідно було ввести 5 додаткових робочих днів для 
даних працівників з метою надолуження обсягів виробництва.  

Середньодобова продуктивність праці кожного з працівників 
становить 297,80 грн. Визначити збитки підприємства у зв’язку з 
отруєнням працівників. 

 
Задача 5. Сільськогосподарське підприємство вносить на кожний 

гектар площі на якій вирощується картопля 300 кг мінеральних та 
500 кг органічних добрив. З мінеральних добрив 0,5 % попадає у 
картоплю. З органічних добрив у картоплю попадає 0,01 % 
шкідливих речовин. Врожайність картоплі складає 250 ц/га. 
Допустима норма шкідливих компоненті у харчових продуктах 
складає 60 мг на 1 кг. Чи може населення споживати цю картоплю? 

 
Задача 6. На підприємстві хімічної промисловості за рахунок 

капітальних вкладень в сумі 500 000 грн. були встановлені 4 фільтра 
на джерела забруднення атмосферного повітря. Річні витрати на 
утримання одного фільтра складають 8000 грн. Дане удосконалення 
дозволило зменшити кількість викинутих забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря на 25%. 

Напередодні впровадження природоохоронного заходу збір за 
забруднення атмосферного повітря становив 260 000 грн., 14,0Ен = . 

Визначити абсолютну економічну ефективність 
природоохоронного заходу. 

 
Задача 7. В результаті стихійного лиха сільськогосподарське 

підприємство втратило 36 % врожаю зернових культур на площі 
190 га. Крім того витрати на збирання решти врожаю зросли на 22 %. 
Ціна на зерно порівняно з площами, які не зазнали впливу стихійного 
лиха знизилась на 180 грн./т. В нормальних умовах урожайність 
зернових складових 53 ц/га, витрати – 1585 грн./га. Визначити збитки 
підприємства. 

 
Задача 8. З метою зменшення забруднення довкілля підприємство 

може в 2017 році замінити фільтр (варіант 1), або провести його 
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капітальний ремонт (варіант 2). Перед впровадженням заходу в 2016 
році підприємство викидало в атмосферу 9,9 т оксиду азоту. Ставка 
екологічного податку 2204,89 грн./т. При заміні фільтра капітальні 
витрати складуть 72 тис. грн., поточні 2,1 тис. грн., шкідливі викиди 
зменшаться на 58 %. При ремонті фільтра капітальні витрати 
складуть 39 тис. грн., поточні 2,42 тис. грн., шкідливі викиди 
зменшаються на 42 %. 

За показником ефективності капітальних вкладень визначити який 
варіант зменшення забруднення довкілля буде ефективніший для 
підприємства і за який термін окупляться його капітальні витрати. 

 
Задача 9. Розрахувати суму екологічного податку в 2013 році за 

забруднення внутрішніх вод України в Азовському морі хімічним 
комбінатом та суднами. За звітний період в Азовське море було 
скинуто: – комбінатом: 

нітратів – 159 т. Нпі = 126 грн./т; 
фосфатів – 67 т. Нпі = 1121 грн./т; 
хлоридів – 98 т. Нпі = 42 грн./т; 
нафтопродуктів – 7 т. Нпі = 8528 грн./т; 

- суднами: 
нафтопродуктів – 1,8 т. Нпі = 332 дол./кг. Курс гривні до долара – 
26,2. 

 
Задача 10. Використовуючи абсолютну економічну оцінку 

природних ресурсів потрібно визначити, яку з двох земельних 
ділянок доцільніше придбати підприємцю, якщо продавці просять за 
них однакову ціну: 

1-ша ділянка площею 135 га, урожайність зерновий складає 49 ц/га, 
собівартість вирощування 1 т зернових на даній ділянці становить 
4870 грн., що на 21 % менше ніж в середньому по країні – для даної 
ділянки вирощування зернових є найбільш ефективним; 

2-га ділянка площею 140 га, урожайність цукрового буряку складає 
315 ц/га, собівартість вирощування 1 т цукрового буряка на даній 
ділянці становить 1260 грн., що на 13 % більше ніж в середньому по 
країні – для даної ділянки вирощування цукрових буряків є найбільш 
ефективним. 

 
Задача 11. Розрахувати плату за використання радіочастотного 

діапазону компанією мобільного зв’язку. Радіочастотний діапазон 
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900–940 МГц. Компанія покриває мережею м. Київ – діапазон 901 – 
910 МГц, Житомирську обл. – 911 – 920 МГц, Чернігівську обл. – 921 
– 930 МГц, Черкаську обл. – 931 – 940 МГц. Середньозважена плата 
з регіонів - 23085 грн./МГц., м. Києва - 25000 грн./МГц. 

 
Задача 12. Зробіть розрахунок суми збору за використання 

водних ресурсів вантажними і пасажирськими суднами за таких 
вихідних даних: 

 
Назва 
судна 

Призначення 
судна 

Тоннажність, 
тис. т 

Кількість 
місць, шт. 

Час експлуата-
ції, год. 

Ікс Вантажне 65 40 7254 
Ігрек Пасажирське 60 150 8120 
Зет Пасажирське 50 130 6535 
Бета Пасажирське 80 200 4360 
Гама Вантажне 110 60 3659 

Омега Вантажне 105 50 8640 
Альфа Пасажирське 35 95 8560 

 
Нормативи плати (збору) за використання водних ресурсів: 

вантажним транспортом: 0,12 грн. за 1 тонно-добу експлуатації 
флоту; пасажирським флотом – 0,02 грн. за 1 місце-добу експлуатації 
флоту. 

 
Задача 13. Розрахувати рентну плату за видобування корисних 

копалин, яку підприємство має сплатити за таких вихідних даних: 
 

Видобуті 
корисні 

копалини 
Обсяг 

видобут-
ку 

Видобуто корисних копалин (%) на глибині 

Ставки, відсоток від вартості товарної продукції гірничого підприємства 
4000 м 6000 м до 5000 м після 5000 

м Газ 
природний 

220000м3 90 200 29 14. м 
Нафта 10 тис. т. 145 145 29 14 
Газовий 15 тис. т. 160 140 45 21 

 
Вартість природного газу становить 6789 грн/1000 м3, нафти 8587 
грн./т. 
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Задача 14. Зробити розрахунок суми плати за використання 
підземного простору комбінатом, якщо він використовує 
газосховище площею 0,7 га і висотою 60 м, нафтосховище площею 
0,4 га і висотою 20 м, приміщення шириною 30 м, довжиною 50 м і 
висотою 6 м для зберігання вино-продуктів та підземне складське 
приміщення для виробленої промислової продукції площею 0,05 га і 
висотою 12 м. 

Плата за використання підземного простору: 
- за зберігання природного газу і газоподібних речовин – 0,42 

грн. / тис. м3; 
- за зберігання нафти і нафтопродуктів – 0,42 грн. / м3; 
- за зберігання вино-продуктів – 1,19 грн. / м2; 
за зберігання харчових продуктів, промислових та ін. товарів, 

матеріалів і речовин – 0,51 грн./ м2. 
 

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Екологізація – це зменшення інтегрального екодеструктивного 

впливу процесів виробництва та споживання одиниці продукції. 
Екологічна безпека – неконтрольована ймовірність змін 

середовища життєдіяльності людини внаслідок її господарської 
діяльності, яка спричинила аварії, катастрофи чи порушила рівновагу 
еколого-економічної  або природної системи. 

Екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності 
спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних 
формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому 
екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, 
проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може 
негативно впливати або впливає на стан навколишнього середовища, 
і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої 
чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про 
охорону навколишнього середовища, раціональне використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.  

Екологічне виробництво – це виробництво, яке випускає 
екологічно чисту продукцію, не завдає шкоди довкіллю, бо 
виробничі процеси здійснюються за безвідходними або 
маловідходними технологічними циклами. 

Екологічний маркетинг – це комплексна діяльність певної 
сукупності організаційних структур, спрямована на визначення, 
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прогнозування і формування споживчих потреб, на просування 
природних ресурсів, товарів і послуг екологічного призначення від 
виробника до споживача в сфері природокористування і зменшення 
забруднення довкілля.  

Екологічний менеджмент – сукупність принципів, форм, 
методів, прийомів, та засобів управління виробництвом та 
виробничим персоналом з метою досягнення високої еколого-
економічної ефективності. 

Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення, 
вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання, 
обробки та підготовки релевантної інформації про діяльність 
підприємства в галузі природокористування з метою передачі її 
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних 
рішень. 

Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, 
що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 
скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 
фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 
зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених 
радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 
відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. 

Еколого-економічний збиток – це виражені у вартісній формі 
фактичні і можливі витрати, заподіяні економічним суб’єктам 
внаслідок екодеструктивного впливу, тобто шкода, додаткові 
витрати на її компенсацію, упущена вигода тощо. 

Економіка довкілля та природокористування – це наука, яка 
вивчає питання антропогенно зумовлених змін довкілля, економічної 
оцінки природних ресурсів, шкоди від забруднення навколишнього 
середовища, процеси, явища суспільного життя, що викликані 
нестачею природних ресурсів, величезним зростання виробництва й 
забрудненням всіх сфер Землі. 

Комплексне природокористування – використання одного або 
декількох природних ресурсів одночасно з урахуванням охорони 
навколишнього середовища та дотриманням вимог раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів. 

Природоохоронні заходи – комплекс дій людини спрямованих на 
попередження та послаблення негативного антропогенного впливу 
на навколишнє середовище. 

Раціональне природокористування – вміння людиною 
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використовувати природні ресурси у процесах життєдіяльності  при 
мінімальному екодеструктивному впливові на ресурсний потенціал 
системи з метою їхнього збереження для майбутній поколінь. 

Сталий розвиток – збалансований соціально-економічний 
розвиток, що не призводить до погіршення стану довкілля, деградації 
природного середовища та виснаження природних ресурсів при 
забезпеченні безперервного прогресу суспільства. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


