
Тема: Сталий розвиток та раціональне природокористування 

Тестові завдання для перевірки знань 

1. Форма міжнародного співробітництва, яка передбачає укладання та 
виконання договорів, спрямованих на реалізацію єдиного спільного підходу до 
вирішення певних екологічних проблем окремих територій та об’єктів, це: 

а) парламентське співробітництво;                                

б) конвенційне співробітництво;                                          

в) науково-технічне співробітництво;                                                                                          

г) міжурядове співробітництво. 

2. Сталий розвиток – це: 

а) розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, і не ставить під загрозу 
можливість для майбутніх поколінь задовольняти власні потреби;   

 б) справедливість між поколіннями і всередині одного покоління при
 використанні природних благ; 

в) підтримання загального природного капіталу на одному рівні незалежно від 
споживання; 

г) розвиток, при якому зростання добробуту людей не супроводжується 
погіршенням середовища і деградацією природних систем; 

д) усі твердження вірні. 

3. ЮНЕП – це: 

а) програма ООН з навколишнього природного середовища;                                          

б) програма розвитку ООН;                                                                                                               

в) глобальний екологічний фонд. 

4. Що є формами еколого-економічних інструментів раціонального 
природокористування?  

1.Страхування.  2.Податки.    3.Платежі.    4.Усі відповіді правильні.  

5. Які з нижчеперелічених платежів належать до еколого-економічних? 

1.Платежі за природні ресурси.                             

2.Платежі за забруднення.                                                                                                

3.Платежі за економічні збитки.                                                                                                

4.Усі відповіді правильні.  



6. Чи можливо оцінити природоохоронні заходи за соціальними, екологічними, 
соціально-екологічними, еколого-економічними результатами?  

1.Так.                                    
2.Ні.                         
3.Лише за екологічними.                                                 
4.Лише за економічними.  

7. Як називається система заходів, спрямована на регуляцію взаємодії 
суспільства і природи з метою збереження навколишнього природного 
середовища?  

1.Екологічний попит.                               

2.Екологічна пропозиція.                                                                                                 

3.Екологічна політика.                                                                                                       

4.Екологічний стан. 

8.  Яким ученим уперше було запропоновано термін «природокористування»?  

1.В. Вернадський.     2.В. Сукачовим.      3.Ю. Кружавським.      4.Е. Геккелем.  

9. Який принцип природокористування є нині провідним?  

1.Адміністративно-економічний.           

2.Екологічний.                                                                                                 

3.Економічний.                     

4.Еколого-економічний.  

10. Що належить до економічного механізму охорони навколишнього 

природного середовища?  

1.Матеріальне стимулювання .                                

2.Раціональне природокористування.                               

3.Екологічна паспортизація.                                                                                                

4.Система екологічного стимулювання.  

11. Назвіть ознаки природоохоронних заходів.  

1.Підвищення екологічності продукції.                              

2.Скорочення споживання природних ресурсів на одиницю продукції. 

3.Зниження забруднення природних комплексів викидами, стоками, 

відходами.                                             

4.Покращення стану середовища й існування людей.  



 

12. Що є соціально-економічним результатом природоохоронної діяльності? 

1.Економія природних ресурсів.                       

2.Покращення фізичного стану людини.                                             

3.Підтримання екологічної рівноваги.                                           

4.Зменшення негативно впливу на навколишнє природне середовище.  

13. Які з нижчеперелічених елементів належать до економічного механізму 

природоохоронної діяльності?  

1.Створення екологічних фондів.                                       

2.Торгівля ліцензіями.          

3.Екологічне програмування.                              

4.Усі відповіді правильні. 

 


