МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
галузь знань: і

05 «Соціальні та поведінкові науки»

і

(шифр та найменування галузі знань)

спеціальність: і

051 “Економіка”

і

(код та найменування спеціальності)

спеціалізація: і

Інформаційні технології в бізнесі

і

(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: і

магістр

і

(бакалавр, магістр)

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
“і

ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

і”

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
Рівні. Зміст завдання. Критерії оцінювання
Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання
Зміст завдань: Вибрати правильну відповідь у тестових завданнях.
1. Що означає поняття «сталий розвиток суспільства»?
A. стабільність економічного зростання;
B. підвищення рівня матеріального добробуту населення;
C. збалансованість економічного, екологічного та соціального компонентів розвитку;
D. стійкий розвиток соціально-економічної бази суспільства.
E. вірні відповіді а,в
2. Необхідність у розробці індикаторів сталого розвитку була визначена в
A. Декларації Ріо,
B. Декларації тисячоліття,
C. Порядку денному на XXI століття,
D. Цілях розвитку тисячоліття.
E. Деклараця століття
3.Основні види альтернативних енергетичних ресурсів
A. термальні води, енергія вітру, енергія Сонця
B. вугілля, нафта, газ, торф, дрова
C. пісок, глина, вапняк, доломіт
D. мазут, свинець, уран
4. В економічно розвинутих країнах (на вашу думку) співвідношення між споживанням і заощадженням
розвивається в напрямку:
A. збільшення частки заощаджень в доході і зниження частки споживання
B. зменшення частки заощадження в доході і збільшення частки споживання
C. збільшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження;
D. зменшення частки споживання в доході і сталості частки заощадження
5. Для якої з наведених організацій головною метою є здійснення досліджень з екологічних проблем:
A. Паризький клуб,
B. Римський клуб,
C. Лондонський клуб
6. На якій конференції було прийнято «Порядок денний на ХХІ століття»?
A. на конференції ООН з навколишнього середовища в Стокгольмі в 1972 р.
B. на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-Де-Жанейро в 1992 р.
C. на Всесвітній зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі в 2002 р.
D. усі відповіді неправильні.
7. Що означає поняття «людський розвиток»?
A. сталий розвиток суспільства;
B. розвиток людського потенціалу;

C. освіту протягом життя;
D. усі відповіді неправильні.
8. Назвати принципи управління природно-ресурсним потенціалом:
A. альтернативність;
B. збалансованість;
C. субсидіарність;
D. комплексність.
9. Об’єктами оцінки природних ресурсів є такі види:
A. водні і лісові ресурси;
B. сільськогосподарські землі;
C. лікувально-оздоровчі та рекреаційні ресурси;
D. усі відповіді правильні.
10. Фундаментальна основа традиційної економіки - це:
а) необмежене економічне зростання,
б) обмежене економічне зростання,
в) обмежене ресурсами економічне зростання,
г) необмежений економічний розвиток.
11. Необхідність у розробці індикаторів сталого розвитку була визначена в
а) Декларації Ріо,
б) Декларації тисячоліття,
в) Порядку денному на XXI століття,
г) Цілях розвитку тисячоліття.
12. Коли відбулася перша конференція ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку?
A. у 1967 р. у Бонні;
B. у 1972 р. у Стокгольмі;
C. у 1981 р. у Мадриді;
D. у 1975 р. в Осло.
13. Уперше термін «екологія» вжив:
A. Ч. Дарвін у 1859 році;
B. В. Вернадський у 1928 році;
C. Е. Геккель у 1866 році;
D. Ж. Ламарк у 1802 році.
14. Різновиди права природокористування:
A. право землекористування:
B. право користування атмосферними опадами;
C. право лісокористування;
D. право користуватися тваринним світом;
E. всі відповіді правильні.
15. Що виступає гарантіями екологічної безпеки для громадян України?
A. комплекс правових та політичних заходів;
B. комплекс взаємозв'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, виховних, правових та інших заходів;
C. державна політика екологічної безпеки;
D. сукупність моральних принципів урядовців.
16. Які існують види і форми природокористування:
A. економічні;
B. соціальні;
C. специфічні;
D. спеціальні.
17. Вписати пропущені слова.
Економічні збитки від шкідливого впливу на навколишнє середовище відходів виробництва - це фактичні або можливі
__________ на ________________ цих втрат.

Критерії оцінювання:
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна відповідь.
За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали

Другий рівень – завдання з короткою відповіддю
Зміст завдань: Дати відповідь на питання
1. Визначення стійкого розвитку?
2. Що таке податкові інструменти?
3. Що є джерелами екологічного права?
Критерії оцінювання:
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання,
тлумачення, короткі коментарі.
За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали
Третій рівень (завдання 1) – теоретичне завдання
Зміст завдань: Дати відповідь на питання
1. Розкрийте зміст Плану виконання рішень, прийнятого в Йоганнесбурзі.
2. У чому полягають головні функції Міністерства з охорони навколишнього природного середовища в Україні?
Критерії оцінювання:
В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те
чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.
За правильно виконане завдання виставляється 5 балів

РАЗОМ:

50 балів
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