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ВСТУП 

 

Збалансоване природокористування - 

природокористування, спрямоване на підтримку раціональної 

взаємодії між діяльністю людини і довкіллям, за якого 

використання природного середовища для задоволення 

екологічних, економічних і культурно-оздоровчих потреб 

суспільства здійснюється в умовах досягнення балансу загальних 

факторів розвитку (ресурсних, економічних, соціальних, 

екологічних) в конкретному регіоні (країні) і їх використання 

відповідно до стратегічних і тактичних завдань міжрегіонального 

розвитку та геополітики, програмами управління регіональним 

соціально-економічним розвитком, орієнтованими на оцінку 

ресурсної забезпеченості, соціальної стабільності, економічного 

зростання та екологічної безпеки в регіоні в цілях досягнення 

сталого розвитку. 

Збалансованим (раціональним) вважається такий 

характер природокористування, який відповідає наступним 

основним критеріям: 

- екоцентризму при обранні стратегій взаємодії 

суспільства з навколишнім середовищем; 

- справедливий розподіл природних багатств між 

поколіннями; 
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- рівний доступ до природних благ, справедливий 

перерозподіл доходів від природокористування між усіма 

членами суспільства; 

- споживання відновлюваних природних ресурсів у 

обмеженому обсязі, що виключає їх деградацію; 

- обмеження споживання невідновних природних 

ресурсів з урахуванням інтересів наступних поколінь; 

- комплексне і найбільш повне використання природних 

багатств, мінімізація відходів виробництва і споживання; 

- не перевищення порогових значень негативних 

антропогенних впливів на середовище, збереження 

асиміляційного потенціалу природного середовища; 

- мінімізація екологічного ризику в результаті 

антропогенних впливів; 

- відшкодування шкоди, яка завдається навколишньому 

середовищу внаслідок людської життєдіяльності; 

- оптимізація просторової організації 

природокористування, заповідання найцінніших природних 

територій; 

- платність природокористування; 

- державна і суспільна підтримка виробничої і побутової 

культури природокористування. 

Вивчення дисципліни «Екологічні основи збалансованого 

природокористування» здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Туризм» спеціальності 242 «Туризм» спрямовано на 

формування: 

- Загальні компетенції: 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 
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суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища; 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

ЗК08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово; 

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

- Спеціальні компетенції: 

СК01.Знання та розуміння предметної області та 

розуміння специфіки професійної діяльності; 

СК02.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

СК03. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний 

потенціал територій; 

СК15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися 

нормами законодавства; 

СК17. Здатність організації зеленого туризму; 

СК18. Вміти застосовувати основні закономірності 

безпечних, ресурсно-ефективних і екологічно-дружніх 

технологій при організації туристичної діяльності; 

СК19. Знати системи екологічного керування в 

туристичній сфері відповідно міжнародним стандартам; 

СК20. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності 

наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, 

збереження та відновлення навколишнього середовища при 

розвитку туристичної індустрії; 

СК21. Знати шляхи та методи здійснення науково-

обґрунтованих організаційних заходів щодо запобігання 

забрудненню довкілля в сфері туризму. 
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- Програмні результати навчання: 

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці основні положення туристичного законодавства, 

національних і міжнародних стандартів з обслуговування 

туристів; 

ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-

туристичного простору; 

ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

території; 

ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою 

(мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної 

діяльності; 

ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і 

культурного різноманіття; 

ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості; 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх 

в різних професійних ситуаціях; 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань; 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності; 

ПР23. Вміти застосовувати основні закономірності 

безпечних, ресурсно-ефективних і екологічних технологій в 

організації роботи об’єктів туристичної інфраструктури; 

ПР24. Знати системи екологічного керування в 

туристичній галузі відповідно до міжнародних стандартів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1 

Природокористування в системі наукових дисциплін 

 

1. Сформулюйте визначення поняття "природокористування". 

2. У чому виявляються особливості природокористування як 

наукової дисципліни? 
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3. В.І. Вернадський писав: "Проблеми, якими займаються 

дослідники, все частіше не вкладаються в рамки окремої 

певної ситуації, науки, ми спеціалізуємося не в науках, а на 

проблемах". Підтвердіть слова цього вченого на прикладі 

вивчення проблем природокористування. 

4. Яку роль відіграє суспільство при використанні природних 

ресурсів? 

5. Назвіть основні методи дослідження природокористування. 

6. Чому моніторинг є ефективним методом дослідження ПК? 

7. Сформулюйте основні закони природокористування. 

Наведіть приклади, котрі б підтверджували, що їх 

ігнорування призводить до помилок в ПК. 

8. Назвіть закони Б. Коммонера. Як вони пов'язані з основними 

законами ПК, сформульованими Н.Ф. Реймерсом? 

9. Виділіть основні види природокористування. У чому їх 

особливості? 

10. Підтвердьте або спростуйте наступне твердження: "Будь-яке 

галузеве природокористування в кінцевому підсумку є 

конкурентним відносно до інших галузей 

природокористування". 

 

 

Тема 2 

Еколого-географічні основи природокористування 

 

1. Сформулюйте визначення поняття "природні ресурси". За 

якими ознаками можна провести їх класифікацію? 

2. Чому земельні ресурси - це особливий вид природних 

ресурсів? 

3. Назвіть основні категорії земель, які виділяються в Україні. 

4. Сформулюйте визначення поняття "ресурсний цикл". Чим 

ресурсні цикли відрізняються від кругообігу речовин у 

природі? 

5. Сформулюйте закон географічної зональності. Яким чином 

він впливає на розвиток природокористування? 

6. Сформулюйте визначення поняття "природні системи". 
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7. Якими властивостями володіють природні системи? 

Наведіть приклади природ-них систем різного рангу. 

8. Які природні особливості впливають на комфортність 

проживання населення в межах різних фізико-географічних 

зон України? 

9. Що повстало причиною цілеспрямованого створення 

людиною геотехнічних систем? Чим відрізняються вони від 

природних систем? 

10. Дайте характеристику двох груп геотехнічних систем. 

 

 

Тема 3 

Управління природокористуванням. Раціональне 

природокористування 

 

1. Сформулюйте визначення поняття "управління 

природокористуванням". 

2. Дайте характеристику методів управління 

природокористуванням. 

3. Що стало поштовхом до формування раціонального 

природокористування? 

4. Напишіть формулу раціонального природокористування, 

розкрийте її зміст. 

5. Чому немає єдиного критерію раціональності 

природокористування? Наведіть приклади приватних 

критеріїв раціональності ПК. 

6. Чи є природокористування на території України 

раціональним? Які критерії ви використовуєте для 

обґрунтування своєї відповіді? 

7. Сформулюйте основні принципи раціонального 

природокористування. 

8. Наведіть приклади використання принципів раціонального 

природокористування в практичній діяльності. 

9. Сформулюйте визначення поняття "оптимізація 

природокористування". 

10. Назвіть основні групи оптимізаційних заходів. 
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Тема 4 

Природокористування урбанізованих територій. 

Особливості природокористування у містах 

 

1. Сформулюйте визначення поняття “географічний тип 

природокористування”. 

2. Чим відрізняється урбанізоване природокористування від 

інших типів ПК? 

3. Назвіть особливості природокористування в містах. 

4. Виділіть специфіку формування та функціонування міських 

ГТС. 

5. Сформулюйте визначення поняття "комфортність міського 

середовища". 

6. Чи може територія України вважатись високо урбанізованою 

країною? Поясніть чим це обумовлено. 

7. Виділіть специфіку природокористування в містах України. 

8. Назвіть заходи, спрямовані на раціоналізацію ПК в містах 

України. 

9. Чи є природокористування в м. Рівному раціональним? Які 

критерії ви використовували для обґрунтування своєї 

відповіді? 

10. Наведіть приклади реалізації оптимізаційних заходів в 

містах України. 

 

Тема 5 

Мінерально-сировинне природокористування 

 

1. Сформулюйте визначення поняття "мінерально-сировинне 

природокористування". 

2. Назвіть основні стадії функціонування мінерально-

сировинного ПК. 

3. Наведіть приклади ГТС, які функціонують при видобутку 

корисних копалин. 

4. Яка екологічна інфраструктура створюється на території при 

експлуатації родовищ корисних копалин? 

5. Поясніть, що означає термін "рекультивація ландшафту"? 

Наведіть приклади відповідних заходів. 



10 

 

6. Чому мінерально-сировинне ПК є традиційним для України? 

Які мінеральні ресурси найбільш затребувані на 

внутрішньому і зовнішньому ринку? 

7. Чи є мінерально-сировинне природокористування України 

раціональним? Які критерії раціональності ви 

використовували для обґрунтування своєї відповіді? 

8. Наведіть приклади елементів раціонального і 

нераціонального природокористування при експлуатації 

родовищ корисних копалин. 

9. Які принципи раціонального природокористування 

використовуються при розміщенні об'єктів мінерально-

сировинного природокористування? 

10. Назвіть заходи, спрямовані на раціональний розвиток 

мінерально-сировинного природокористування в Україні. 

 

Тема 6 

Лісокористування 

 

1. Чим лісокористування відрізняється від інших типів 

природокористування? 

2. Назвіть основні функції лісу. Які з них зараз особливо 

затребувані? 

3. Наведіть приклади ГТС у лісокористуванні. 

4. Поясніть сенс формулювання "ідеал господарювання в лісі - 

багатоцільове лісокристування". 

5. Чому лісокористування – можна вважати традиційним типом 

природокористування в Україні? 

6. Які лісові формації України відрізняються найбільшим 

біологічним різноманіттям? Чим це обумовлено? 

7. Дайте характеристику сучасним особливостям 

лісокористування на території України. 

8. Оцініть, чи є лісокористування України раціональним? Які 

критерії ви використовували для обґрунтування своєї 

відповіді? 

9. Назвіть заходи, спрямовані на раціоналізацію 

лісокористування в Україні. 
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10. Чи можна стверджувати, що на території України 

відбувається формування лісового ринку вторинних 

ресурсів? Які критерії ви використовували для 

обґрунтування своєї відповіді? 

 

 

Тема 7 

Сільськогосподарське природокористування 

 

1. У чому проявляються особливості розвитку 

сільськогосподарського ПК? 

2. Які природні ресурси найбільш затребувані при розвитку 

сільськогосподарського природокористування? 

3. Назвіть групи сільськогосподарських ГТС. У чому 

виявляються особливості їх функціонування? 

4. Назвіть основні закони природокористування. Розгляньте їх 

прояв на прикладі функціонування сільськогосподарського 

природокористування. 

5. Дайте характеристику особливостей розвитку 

сільськогосподарського природокористування в Україні. 

6. Виділіть основні проблеми розвитку сільськогосподарського 

природокористування на території України. 

7. Як принципи раціонального природокористування 

використовуються при розвитку сільськогосподарського 

природокористування на території України. 

8. Які негативні соціо-економічні наслідки можуть мати збір 

врожаю, забір води, випас худоби? 

9. Охарактеризуйте співвідношення між міським і сільським 

населенням на території України. Яу воно впливає на 

розвиток сільськогосподарського ПК? 

10. Яким чином сільськогосподарське виробництво впливає на 

стан інших екологічних компонентів навколишнього 

природного середовища? 
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Тема 8 

Рекреаційне природокористування 

 

1. Сформулюйте визначення поняття "рекреаційне 

природокористування". 

2. Які ресурси використовуються для розвитку рекреаційного 

природокористування? 

3. Розкрийте особливості функціонування територіальних 

рекреаційних систем. 

4. Які принципи раціонального природокористування 

використовуються при проектуванні та функціонуванні 

територіальних рекреаційних систем? 

5. Виділіть особливості рекреаційного ПК. Поясніть, чому цей 

тип природокористування найменш "екологічно 

небезпечний"? 

6. У чому виявляються особливості розвитку рекреаційного 

ПП на території України? 

7. Чому рекреаційне природокористування стало активно 

розвиватися на території України в останні роки? 

8. Виділіть фактори, що обмежують і сприяють розвитку 

рекреаційного природокористування на території України. 

9. Наведіть приклади заходів, спрямованих на раціоналізацію 

рекреаційного природокористування в Україні. 

10. Назвіть екологічні наслідки розвитку рекреаційного 

природокористування на території України. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

1. Автором праці "Біосфера. Думки і начерки", у якій викладена 

необхідність вивчення складних взаємозв'язків між 

навколишньою природою і суспільством, що розвивається є: 

а) М.Ю. Лермонтов 

б) О.О. Одум 

в) В.І. Вернадський 

г) В.Г. Вінберг 
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д) Л.Г. Раменський 

2. Науковий термін "природокористування" вперше був 

запропонований: 

а) Ю.М. Куражковским 

б) В.І. Вернадським 

в) М.Ю. Лермонтовим 

г) О.О. Одумом 

д) В.Г. Вінбергом 

3. Суть процесу природокористування становить: 

а) різні аспекти дії чинників довкілля на біосистеми 

б) єдність антропогенного впливу на природу і 

відповідної реакції на нього природи  
в) фундаментальні проблеми структурно-функціональної 

організації екосистем 

г) всезагальний зв'язок речей і явищ 

д) прогнозування стану природних комплексів і екосистем 

під впливом екологічних чинників 

4. Природокористування розуміється як відкрита система, що 

виникає на перетині мегасистем (систем першого порядку):  

а) природа і суспільство 

б) мезосфера і макросфера 

в) атмосфера і літосфера 

г) гідросфера і атмосфера 

д) біосфера і ноосфера 

5. Однією з головних складових природокористування, що 

передбачає вирішення проблем видобутку і переробки 

природних ресурсів, їх відновлення або відтворення є: 

а) екологічне виховання 

б) екологічна експертиза 

в) токсикологія 

г) ресурсозбереження  
д) енергоефективність 

6. Об’єктами соціальних проблем у розрізі природокористування 

виступають: 

а) умови життя 

б) забезпеченість житловою площею 

в) рівень освіти 
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г) розмір заробітної плати 

д) рівень злочинності 

7. Об’єктом екологічних проблем у розрізі природокористування 

виступають: 

а) середовище життя 

б) територіальний простір 

в) географічне розташування 

г) висота над рівнем моря 

д) вологозабезпеченість 

8. Негативна зміна природного середовища в результаті взаємодії 

природи і суспільства, що веде до порушення структури і 

функціонування природних систем і призводить до соціальних, 

економічних та інших наслідків це: 

а) екологічна криза 

б) екологічна катастрофа 

в) екологічна проблема 

г) екологічна ситуація 

д) екологічна толерантність 

9. Формування екологічних проблем відбувається, як правило, 

на:  

а) локальному рівні 

б) регіональному рівні 

в) континентальному рівні 

г) загальнодержавному рівні 

д) планетарному рівні 

10. Отримання додаткової продукції за рахунок освоєння нових 

обсягів однотипних ресурсів, а нерідко і територій без істотної 

зміни її якісних показників та технології виробництва це тип 

природокористування: 

а) інтенсивний 

б) прогресивний 

в) регресивний 

г) екстенсивний 

д) деградаційний 

11. Такі методи, як геологорозвідка, землевпорядкування, 

лісовпорядкування, морські експедиції і т.п., що 

використовуються в природокористуванні належать до групи: 
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а) лабораторних 

б) статистичних 

в) моніторингових 

г) геоінформаційних 

д) польових 

12. Система регулярних тривалих спостережень у просторі і часі, 

що дає інформацію про стан навколишнього середовища, з метою 

оцінки минулого, сьогодення і прогнозу в майбутньому 

параметрів навколишнього середовища, які мають значення для 

людини являють метод: 

а) моніторингу 

б) польових досліджень 

в) експедиційних вишукувань 

г) статистичних розрахунків 

д) геоінформаційного аналізу 

13. Автоматизовані апаратно-програмні системи, які здійснюють 

збір, зберігання, обробку, відображення і розповсюдження 

просторово-координованої інформації це: 

а) геотехнічнічні системи 

б) геоінформаційні системи 

в) модульно-блокові системи 

г) системи ранньої діагностики 

д) запобіжні системи 

14. Інформаційно-картографічне забезпечення прийняття 

управлінських рішень на основі наявної географічної інформації 

є головною функцією: 

а) ФАО-прогнозів 

б) ГЕО-зйомки 

в) ГІС-систем 

г) транш-технологій 

д) фальш-стартів 

15. Твердження «ніяка система не може звужуватися і 

розширюватися до нескінченності» зазначає екологічний закон: 

а) оптимальності 

б) внутрішньої динамічної рівноваги 

в) нескінченності 

г) географічного різноманіття 
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д) просторової нескінченності 

16. Твердження «Будь-яка зміна середовища неминуче 

призводить до розвитку природних ланцюгових реакцій, що 

йдуть в напрямку нейтралізації створеної зміни або формування 

нових природних систем, утворення яких при значних змінах 

середовища може прийняти незворотній характер» зазначає 

екологічний закон: 

а) внутрішньої динамічної рівноваги 

б) географічного різноманіття 

в) нескінченності 

г) просторової нескінченності  

д) оптимальності 

17. Твердження «чим більше різноманіття в природі регіону, тим 

багатоваріантні, а отже кращі умови розвитку суспільства» 

зазначає екологічний закон: 

а) просторової нескінченності 

б) внутрішньої динамічної рівноваги 

в) нескінченності 

г) географічного різноманіття  

д) оптимальності 

18. Проблемами, що виникають в результаті використання 

природних ресурсів в матеріальній і нематеріальній сферах 

народного господарства займається: 

а) галузеве природокористування 

б) фахове природокористування 

в) природне природокористування 

г) територіальне природокористування 

д) сучасне природокористування 

19. Ситуація, коли розробка кар'єру знищує ґрунтовий покрив і, 

як наслідок, сільськогосподарські угіддя – є прикладом: 

а) територіального поєднання галузевих інтересів ПК 

б) випадкового поєднання галузевих інтересів ПК 

в) безальтернативного поєднання галузевих інтересів 

ПК  
г) конкурентного поєднання галузевих інтересів ПК 

д) господарського поєднання галузевих інтересів ПК 
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20. Для управління земельними ресурсами в Україні 

використовується: 

а) Класифікація видів цільового призначення земель 

б) Конституція України 

в) Положення про розвиток сільськогосподарського 

виробництва 

г) Положення про територіальну оборону України 

д) План розвитку села 

21. Відповідно до «Класифікації видів цільового призначення 

земель» (Наказ Міністерства юстиції України від 01 листопада 

2010 р. за № 1011/18306), що використовується для управління 

земельними ресурсами в Україні, виділяються секції (категорії) 

цільового призначення земель, загальна кількість яких становить: 

а) 10 

б) 9 

в) 8 

г) 7 

д) 5 

22. Наявність різних рівнів, будови і організації природних 

систем становить їх: 

а) ієрархію 

б) простір 

в) безмежність 

г) структуру 

д) розгалуженість 

23. Сукупність взаємопов'язаних природних компонентів, які 

обмежені в просторі і функціонують як єдине ціле це: 

а) геосистема 

б) екосистема 

в) техносистема 

г) урбосистема 

д) біосистема 

24. Спільнота живих істот і середовище їхнього життя, об'єднані 

в єдине функціональне ціле, що виникає на основі 

взаємозалежностей і причинно-наслідкових зв'язків між 

окремими природними компонентами це: 

а) геосистема 
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б) техносистема 

в) урбосистема 

г) екосистема 

д) біосистема 

25. Найбільш мобільними компонентами геосистеми, що 

формують кругообіг речовини і енергії, а будь-які зміни їх стану 

можуть викликати зміни у всій геосистемі це: 

а) вогонь і земля 

б) трава і дерева 

в) тварини і людина 

г) повітря і вода 

д) надра і ресурси 
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