
Інструкційна картка до проведення  

семінарського заняття № 2 
з дисципліни  Економіка природокористування 

 

Тема заняття: Природні ресурси в суспільному розвитку. 

 

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: поняття та класифікацію природних ресурсів; ресурси природних     

    компонентів та ресурси природно-теріторіальних комплексів; критерії і   

    об’єкти оцінок природних ресурсів; кадастри природних ресурсів, мету їх   

    застосування;  

вміти: пояснити сутність рентної оцінки природних ресурсів; розраховувати   

    вартість різних видів природних ресурсів. 

 

 
 

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 

 

Вартість відкладеної альтернативи 

Вартість існування 

Вартість спадщини 
Витратна концепція 

Витратний метод оцінювання природних ресурсів 

Державні кадастри природних ресурсів 

Економічна оцінка природних ресурсів 

Пряма споживча вартість 

Результатний метод оцінювання природних ресурсів 

Рентний метод оцінювання природних ресурсів 

Територіально-виробничий комплекс 



Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу 

 

 1. Дайте визначення поняттю "природні ресурси". 

 2. Що відноситься до потенціальних і реальних природних ресурсів? 

 3. Наведіть відомі Вам класифікації природних ресурсів. 

 4. Дайте характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

 5. Дайте характеристику відновлюваних і не відновлювальних ресурсів, 

природних ресурсів та природних умов. 

 6. Перерахуйте основні функції природного середовища, які потребують 

адекватної оцінки. 

 7. У чому полягає сутність економічної оцінки природних ресурсів в умовах 

товарно-грошових відносин? 

 8. У чому суть рентної та витратної оцінок природних ресурсів? Назвіть 

недоліки та переваги кожної з них. 

 9. Яким чином впливає час експлуатації природних ресурсів на їх оцінку? 

 10. Які чинники впливають на ефективність використання природних 

ресурсів та здійснення природоохоронної діяльності? 

 11. У чому полягає роль та значення природних ресурсів для розвитку 

суспільства? 

 

 

 

 

 

 

Картки індивідуальних завдань 

 

№ 1 

1. Дайте визначення поняттю "природні ресурси".   

2. Які  показники характеризують основні  елементи раціонального        

природокористування? 

 

№2 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних       природних ресурсів? 

  2.Яка наука називається «природокористуванням? 

 

 

№3 

1. Дайте характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади. 

 

 

№4 

1. Наведіть відомі Вам класифікації природних   ресурсів.                                                                              

2. Поясніть, що є предметом та об’єктом  дисципліни «Економіка 

природокористування? 

 



 

№5 

1. Дайте характеристику відновлюваних і не відновлювальних ресурсів, 

природних       ресурсів та природних умов. 

2. Основні цілі дисципліни «Економіка  природокористування»                                                 

 

 

№6 

1.У чому суть рентної оцінки природних   ресурсів? 

2. Коли природокористування раціональне, а коли нераціональне? 

 

 

№7 

1.У чому суть вартісної оцінки природних   ресурсів?                                                                          

2. Які завдання вирішує «Економіка   природокористування»? 

 

 

№8 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних природних ресурсів? 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади 

 

 

№9 

1. Дайте визначення поняттю "природні ресурси".     

2. Які  показники характеризують основні  елементи раціонального 

природокористування? 

 

 

№10 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних   природних ресурсів? 

2.Яка наука називається «природокористуванням? 

 

 

 

№11 

 

1. Наведіть відомі Вам класифікації природних  ресурсів.                                                                              

2. Поясніть, що є предметом та об’єктом  дисципліни «Економіка 

природокористування? 

 

 

№12 

1. Дайте характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади. 

 

 

 



 

№ 13 

1. Дайте визначення поняттю "природні ресурси".   

2. Які  показники характеризують основні  елементи раціонального        

природокористування? 

 

№14 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних       природних ресурсів? 

  2.Яка наука називається «природокористуванням? 

 

 

№15 

1. Дайте характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади. 

 

 

№16 

1. Наведіть відомі Вам класифікації природних   ресурсів.                                                                              

2. Поясніть, що є предметом та об’єктом  дисципліни «Економіка 

природокористування? 

 

 

№17 

1. Дайте характеристику відновлюваних і не відновлювальних ресурсів, 

природних       ресурсів та природних умов. 

2. Основні цілі дисципліни «Економіка  природокористування»                                                 

 

 

№18 

1.У чому суть рентної оцінки природних   ресурсів? 

2. Коли природокористування раціональне, а коли нераціональне? 

 

 

№19 

1.У чому суть вартісної оцінки природних   ресурсів?                                                                          

2. Які завдання вирішує «Економіка   природокористування»? 

 

 

№20 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних природних ресурсів? 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади 

 

 

№21 

1. Дайте визначення поняттю "природні ресурси".     

2. Які  показники характеризують основні  елементи раціонального 

природокористування? 



 

 

№22 

1. Що відноситься до потенціальних і реальних   природних ресурсів? 

2.Яка наука називається «природокористуванням? 

 

 

 

№23 

1. Наведіть відомі Вам класифікації природних  ресурсів.                                                                              

2. Поясніть, що є предметом та об’єктом  дисципліни «Економіка 

природокористування? 

 

 

№24 

1. Дайте характеристику вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 

2. Що таке антропогенні зміни. Наведіть приклади. 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання 

 

ВАРІАНТ №1 

1. Природні ресурси — це: 

а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни; 

б) це умови, які забезпечують саме можливості діяльності людини; 

в) це тіла й сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб 

суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

 

2. Результативний метод оцінки передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів; 

б) облік понесених суспільством витрат на господарське освоєння природних 

ресурсів; 

в) виявлення і побудову попиту на зміну навколишнього середовища. 

 

3. Сільськогосподарські ресурси — це: 

а) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур; 

б) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності; 



в) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина. 

 

4. До раціонального природокористування не відносять: 

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів; 

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем; 

в) принцип ієрархічності суспільства і природи; 

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи. 

 

 

ВАРІАНТ №2 

1. Умови, які забезпечують можливості діяльності людини (клімат, рельєф, 

внутрішнє тепло планети та ін.) — це: 

а) природні ресурси; 

б) природні умови; 

в) інвестиційний клімат у країні. 

 

2. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а)  облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б)  оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.Антропогенні зміни – це: 

а) будь які зміни, що відбуваються в житті суспільства; 

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в результаті 

діяльності людей; 

в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після повеней, 

пожеж, землетрусів; 

г) будь які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природних 

стихій. 

 

4.Раціональне природокористування – це: 

а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина; 

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призначенням, 

нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної 

продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здоров’я 

населення; 

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені для 

планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного 

потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності 



водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників 

виробництва; 

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи. 

 

ВАРІАНТ №3 

1. За походженням природні ресурси бувають: 

а) вичерпні; 

б) водні; 

в) мінеральні; 

г) біологічні; 

д) невідновні; 

е) правильні відповіді "а" і "д"; 

ж) правильні відповіді "б", "в" і "г". 

 

2. Витратний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.До раціонального природокористування відносять: 

а) економне використання природних ресурсів у виробництві; 

б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи; 

в) організація та регулювання природно-господарчих зв’язків на основі еколого- 

економічної доцільності; 

г) усі відповіді правільні. 

 

4.Економіка природокористування – це: 

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при 

створенні матеріальних і нематеріальних благ; 

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природним 

середовищем; 

в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально – 

економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та 

розробляє шляхи їх економічного регулювання; 

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки використання 

природних ресурсів суспільством 

 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ №4 

1. До рекреаційних ресурсів відносять: 

а) столові та лікувальні мінеральні води; 

б) термальні води; 

в) паркові й лісові території; 

г) лікувальні грязі; 

д) узбережжя Чорного та Азовського морів; 

е) усі названі вище відповіді правильні. 

 

2. Кадастр — це: 

а) систематичне зведення даних, яке включає якісний і кількісний опис об'єктів та 

явищ ресурсного характеру з їх економічною й соціально-економічною оцінкою; 

б) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогоспо- дарських 

культур; 

в) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності. 

 

3. Раціональне природокористування враховує:  

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі; 

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для 

задоволення потреб суспільства; 

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів 

 

 

ВАРІАНТ №5 

1. Природні ресурси — це: 

а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни; 

б) це умови, які забезпечують саме можливості діяльності людини; 

в) це тіла й сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб 

суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

 

2. Результативний метод оцінки передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів; 

б) облік понесених суспільством витрат на господарське освоєння природних 

ресурсів; 



в) виявлення і побудову попиту на зміну навколишнього середовища. 

 

3. Сільськогосподарські ресурси — це: 

а) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур; 

б) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності; 

в) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина. 

 

4. До раціонального природокористування не відносять: 

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів; 

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем; 

в) принцип ієрархічності суспільства і природи; 

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи. 

 

 

ВАРІАНТ №6 

1. Умови, які забезпечують можливості діяльності людини (клімат, рельєф, 

внутрішнє тепло планети та ін.) — це: 

а) природні ресурси; 

б) природні умови; 

в) інвестиційний клімат у країні. 

 

2. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а)  облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б)  оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.Антропогенні зміни – це: 

а) будь які зміни, що відбуваються в житті суспільства; 

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в результаті 

діяльності людей; 

в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після повеней, 

пожеж, землетрусів; 

г) будь які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природних 

стихій. 

 

4.Раціональне природокористування – це: 



а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина; 

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призначенням, 

нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної 

продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здоров’я 

населення; 

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені для 

планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного 

потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності 

водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників 

виробництва; 

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи. 

 

 

ВАРІАНТ №7 

1. За походженням природні ресурси бувають: 

а) вичерпні; 

б) водні; 

в) мінеральні; 

г) біологічні; 

д) невідновні; 

е) правильні відповіді "а" і "д"; 

ж) правильні відповіді "б", "в" і "г". 

 

2. Витратний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.До раціонального природокористування відносять: 

а) економне використання природних ресурсів у виробництві; 

б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи; 

в) організація та регулювання природно-господарчих зв’язків на основі еколого- 

економічної доцільності; 

г) усі відповіді правільні. 

 

4.Економіка природокористування – це: 

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при 

створенні матеріальних і нематеріальних благ; 

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природним 

середовищем; 



в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально – 

економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та 

розробляє шляхи їх економічного регулювання; 

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки використання 

природних ресурсів суспільством 

 

 

ВАРІАНТ №8 

1. До рекреаційних ресурсів відносять: 

а) столові та лікувальні мінеральні води; 

б) термальні води; 

в) паркові й лісові території; 

г) лікувальні грязі; 

д) узбережжя Чорного та Азовського морів; 

е) усі названі вище відповіді правильні. 

 

2. Кадастр — це: 

а) систематичне зведення даних, яке включає якісний і кількісний опис об'єктів та 

явищ ресурсного характеру з їх економічною й соціально-економічною оцінкою; 

б) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогоспо- дарських 

культур; 

в) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності. 

 

3. Раціональне природокористування враховує:  

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі; 

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для 

задоволення потреб суспільства; 

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів 

 

 

ВАРІАНТ №9 

1. Природні ресурси — це: 

а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни; 

б) це умови, які забезпечують саме можливості діяльності людини; 



в) це тіла й сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб 

суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

 

2. Результативний метод оцінки передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів; 

б) облік понесених суспільством витрат на господарське освоєння природних 

ресурсів; 

в) виявлення і побудову попиту на зміну навколишнього середовища. 

 

3. Сільськогосподарські ресурси — це: 

а) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур; 

б) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності; 

в) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина. 

 

4. До раціонального природокористування не відносять: 

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів; 

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем; 

в) принцип ієрархічності суспільства і природи; 

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи. 

 

 

ВАРІАНТ №10 

1. Умови, які забезпечують можливості діяльності людини (клімат, рельєф, 

внутрішнє тепло планети та ін.) — це: 

а) природні ресурси; 

б) природні умови; 

в) інвестиційний клімат у країні. 

 

2. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а)  облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б)  оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.Антропогенні зміни – це: 

а) будь які зміни, що відбуваються в житті суспільства; 

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в результаті 

діяльності людей; 



в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після повеней, 

пожеж, землетрусів; 

г) будь які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природних 

стихій. 

 

4.Раціональне природокористування – це: 

а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина; 

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призначенням, 

нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної 

продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здоров’я 

населення; 

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені для 

планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного 

потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності 

водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників 

виробництва; 

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи. 

 

 

ВАРІАНТ №11 

1. За походженням природні ресурси бувають: 

а) вичерпні; 

б) водні; 

в) мінеральні; 

г) біологічні; 

д) невідновні; 

е) правильні відповіді "а" і "д"; 

ж) правильні відповіді "б", "в" і "г". 

 

2. Витратний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.До раціонального природокористування відносять: 

а) економне використання природних ресурсів у виробництві; 

б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи; 

в) організація та регулювання природно-господарчих зв’язків на основі еколого- 

економічної доцільності; 

г) усі відповіді правільні. 



4.Економіка природокористування – це: 

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при 

створенні матеріальних і нематеріальних благ; 

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природним 

середовищем; 

в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально – 

економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та 

розробляє шляхи їх економічного регулювання; 

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки використання 

природних ресурсів суспільством 

 

 

ВАРІАНТ №12 

1. До рекреаційних ресурсів відносять: 

а) столові та лікувальні мінеральні води; 

б) термальні води; 

в) паркові й лісові території; 

г) лікувальні грязі; 

д) узбережжя Чорного та Азовського морів; 

е) усі названі вище відповіді правильні. 

 

2. Кадастр — це: 

а) систематичне зведення даних, яке включає якісний і кількісний опис об'єктів та 

явищ ресурсного характеру з їх економічною й соціально-економічною оцінкою; 

б) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогоспо- дарських 

культур; 

в) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності. 

 

3. Раціональне природокористування враховує:  

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі; 

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для 

задоволення потреб суспільства; 

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів 

 



ВАРІАНТ №13 

1. Природні ресурси — це: 

а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни; 

б) це умови, які забезпечують саме можливості діяльності людини; 

в) це тіла й сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб 

суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

 

2. Результативний метод оцінки передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів; 

б) облік понесених суспільством витрат на господарське освоєння природних 

ресурсів; 

в) виявлення і побудову попиту на зміну навколишнього середовища. 

 

3. Сільськогосподарські ресурси — це: 

а) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур; 

б) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності; 

в) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина. 

 

4. До раціонального природокористування не відносять: 

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів; 

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем; 

в) принцип ієрархічності суспільства і природи; 

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи. 

 

 

ВАРІАНТ №14 

1. Умови, які забезпечують можливості діяльності людини (клімат, рельєф, 

внутрішнє тепло планети та ін.) — це: 

а) природні ресурси; 

б) природні умови; 

в) інвестиційний клімат у країні. 

 

2. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а)  облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б)  оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 



3.Антропогенні зміни – це: 

а) будь які зміни, що відбуваються в житті суспільства; 

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в результаті 

діяльності людей; 

в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після повеней, 

пожеж, землетрусів; 

г) будь які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природних 

стихій. 

 

4.Раціональне природокористування – це: 

а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина; 

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призначенням, 

нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної 

продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здоров’я 

населення; 

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені для 

планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного 

потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності 

водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників 

виробництва; 

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи. 

 

 

ВАРІАНТ №15 

1. За походженням природні ресурси бувають: 

а) вичерпні; 

б) водні; 

в) мінеральні; 

г) біологічні; 

д) невідновні; 

е) правильні відповіді "а" і "д"; 

ж) правильні відповіді "б", "в" і "г". 

 

2. Витратний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.До раціонального природокористування відносять: 

а) економне використання природних ресурсів у виробництві; 



б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи; 

в) організація та регулювання природно-господарчих зв’язків на основі еколого- 

економічної доцільності; 

г) усі відповіді правільні. 

 

4.Економіка природокористування – це: 

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при 

створенні матеріальних і нематеріальних благ; 

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природним 

середовищем; 

в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально – 

економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та 

розробляє шляхи їх економічного регулювання; 

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки використання 

природних ресурсів суспільством 

 

 

ВАРІАНТ №16 

1. До рекреаційних ресурсів відносять: 

а) столові та лікувальні мінеральні води; 

б) термальні води; 

в) паркові й лісові території; 

г) лікувальні грязі; 

д) узбережжя Чорного та Азовського морів; 

е) усі названі вище відповіді правильні. 

 

2. Кадастр — це: 

а) систематичне зведення даних, яке включає якісний і кількісний опис об'єктів та 

явищ ресурсного характеру з їх економічною й соціально-економічною оцінкою; 

б) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогоспо- дарських 

культур; 

в) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності. 

 

3. Раціональне природокористування враховує:  

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі; 

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для 

задоволення потреб суспільства; 

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 



а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів 

 

    

 ВАРІАНТ №17 

1. Природні ресурси — це: 

а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни; 

б) це умови, які забезпечують саме можливості діяльності людини; 

в) це тіла й сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб 

суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

 

2. Результативний метод оцінки передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів; 

б) облік понесених суспільством витрат на господарське освоєння природних 

ресурсів; 

в) виявлення і побудову попиту на зміну навколишнього середовища. 

 

3. Сільськогосподарські ресурси — це: 

а) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогосподарських 

культур; 

б) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності; 

в) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина. 

 

4. До раціонального природокористування не відносять: 

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів; 

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем; 

в) принцип ієрархічності суспільства і природи; 

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи. 

 

 

ВАРІАНТ №18 

1. Умови, які забезпечують можливості діяльності людини (клімат, рельєф, 

внутрішнє тепло планети та ін.) — це: 

а) природні ресурси; 

б) природні умови; 

в) інвестиційний клімат у країні. 

 



 

2. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а)  облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б)  оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.Антропогенні зміни – це: 

а) будь які зміни, що відбуваються в житті суспільства; 

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в результаті 

діяльності людей; 

в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після повеней, 

пожеж, землетрусів; 

г) будь які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природних 

стихій. 

 

4.Раціональне природокористування – це: 

а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впливу 

суспільства, яке в ньому живе, частково його дає природа, а також створює сама 

людина; 

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призначенням, 

нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної 

продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здоров’я 

населення; 

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені для 

планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного 

потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності 

водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників 

виробництва; 

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи. 

 

 
ВАРІАНТ №19 

1. За походженням природні ресурси бувають: 

а) вичерпні; 

б) водні; 

в) мінеральні; 

г) біологічні; 

д) невідновні; 

е) правильні відповіді "а" і "д"; 

ж) правильні відповіді "б", "в" і "г". 

 

2. Витратний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 



а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів. 

 

3.До раціонального природокористування відносять: 

а) економне використання природних ресурсів у виробництві; 

б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспільства і 

природи; 

в) організація та регулювання природно-господарчих зв’язків на основі еколого- 

економічної доцільності; 

г) усі відповіді правільні. 

 

4.Економіка природокористування – це: 

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при 

створенні матеріальних і нематеріальних благ; 

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природним 

середовищем; 

в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально – 

економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та 

розробляє шляхи їх економічного регулювання; 

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки використання 

природних ресурсів суспільством 

 

 

ВАРІАНТ №20 

1. До рекреаційних ресурсів відносять: 

а) столові та лікувальні мінеральні води; 

б) термальні води; 

в) паркові й лісові території; 

г) лікувальні грязі; 

д) узбережжя Чорного та Азовського морів; 

е) усі названі вище відповіді правильні. 

 

2. Кадастр — це: 

а) систематичне зведення даних, яке включає якісний і кількісний опис об'єктів та 

явищ ресурсного характеру з їх економічною й соціально-економічною оцінкою; 

б) складний комплекс компонентів природного ландшафту, що являють собою 

специфічні сполучення ґрунтів, рельєфу, клімату (для природних кормових угідь 

рослинності), які використовуються для вирощування сільськогоспо- дарських 

культур; 

в) тіла та сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і 

вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспі- 

льства у формі особистої участі у процесі матеріальної діяльності. 

 



3. Раціональне природокористування враховує:  

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі; 

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для 

задоволення потреб суспільства; 

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. Результатний метод оцінювання природних ресурсів передбачає: 

а) облік споживчих властивостей природних ресурсів, тобто їх здатності 

задовольняти певні потреби; 

б) оцінку максимально можливого народногосподарського економічного ефекту 

від експлуатації оцінюваного ресурсу; 

в) ресурси оцінюються за вартістю валової продукції або за вартістю фактичних 

витрат на освоєння й експлуатацію ресурсів 
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