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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

 За вибором 
 

(шифр і назва) 
Модулів – 1 

Спеціальність: 
051 «Економіка» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 4-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання аналітична 
робота  
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  90 

8-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента –3,4 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

28 год.  год. 
Практичні, семінарські 

14 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
48 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  
8 год. 

Вид контролю:  
залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1:1,08     (52:48)  
для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань та практичних 

навиків щодо дослідження, оцінки та аналізу показників стану навколишнього 
середовища. 

 
Завдання: формування системи знань про основи формування і 

перетворення статистичних даних в екології; розвинути сукупність знань про 
методи статистичного оцінювання стану довкілля, про особливості моніторингу 
змін у навколишньому середовищі з допомогою статистичних показників, про 
методологію прогнозування екологічних процесів і ситуацій;  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
˗ особливості функціонування та завдання екологічної статистики в 

Україні;  
˗ існуючі системи показників, що характеризують екологічний стан;  
˗ принципи моніторингових систем у екологічних дослідженнях. 

 
вміти:  

˗ аналізувати з допомогою статистичних показників стан водних, 
земельних, лісових ресурсів та рівень забруднення атмосфери; 

˗ будувати систему показників з метою комплексної оцінки 
екологічного стану регіональних утворень; 

˗ здійснювати інтегральну оцінку та аналіз екологічної ситуації у 
регіоні; 

˗ робити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо управління 
розвитком регіонів та вирішення їх екологічних проблем. 
 

Перелік набутих за час вивчення дисципліни «Екологічна статистика» 
компетентностей студента за освітньо-професійною програмою наведені у табл. 
2.1 

Таблиця 2.1 - Компетентності, які набуваються у результаті вивчення 
дисципліни  

Індекс в 
матриці ОП 

Назва компетентності Складові компетентності 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел 

вміти відшуковувати інформацію про 
екологічні показники; 
проводити аналіз інформації 

ФК 11 
 

Здатність використовувати 
аналітичний та методичний 
інструментарій для 
обґрунтування економічних 
рішень. 

здійснювати оцінку екологічності 
виробництва; 
досліджувати витрати підприємств на 
охорону навколишнього середовища;  

ФК 15 
 

Здатність поглиблено 
аналізувати проблеми і явища в 
одній або декількох професійних 
сферах у межах спеціальності 

досліджувати залежність стану 
навколишнього середовища та  
соціально-економічного розвитку; 
будувати інтегральні показники 
екологічної ефективності. 
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Результати навчання, які демонструє студент після вивчення дисципліни 
«Екологічна статистика», наведені у табл. 2.2: 

 
Таблиця 2.2 – Формування програмних результатів навчання 

Код  Зміст результату навчання Відповідність 
компетентностям 

РН 11 Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати 

ФК 11 

РН 12 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання соціально-
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні 
показники 

ЗК 6 

РН 18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-
економічних явищ і проблем в однієї або декількох 
професійних сферах 

ФК 15 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СТАТИСТИКИ 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
СТАТИСТИКИ. 

Предмет, поняття екологічної статистики, її основні завдання, сфера 
застосування даних. Нормативно-правова база формування вітчизняної 
екологічної статистики Роль екологічної статистики в процесі прийняття 
управлінських рішень. Взаємозв'язок екологічної статистики з іншими 
дисциплінами навчального плану. Організація державної статистики в Україні та 
проблеми переходу до міжнародних стандартів.  

 
Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Поняття про інформаційне забезпечення, характер і види інформації. Етапи, 

методологія та особливості технологічного процесу збору, обробки та 
представлення статистичних даних щодо екології. Форми, види та способи 
статистичних спостережень в екології. Статистика державного контролю у сфері 
природокористування та охорони довкілля. 

 
ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЩО 

ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДОВКІЛЛЯ 
Класифікації в екологічній статистиці. Міжнародні статистичні класифікації. 

Основні національні статистичні класифікації. 
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Загальна характеристика процесу оцінки екологічної ситуації з допомогою 
статистичних показників. Узагальнюючі статистичні показники, що 
використовують у екологічній статистиці. 

 
Змістовий модуль 2. 

СТАТИСТИКА СТАНУ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
ТЕМА 4. СТАТИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
Основні поняття та категорії статистики викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу. Кількісні та якісні  показники статистики викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу. Джерела інформації щодо викидів в атмосферу. Статистика 
впровадження повітроохоронних заходів. 

 
ТЕМА 5. СТАТИСТИКА СТАНУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
Основні поняття про земельні ресурси та їх склад. Статистика стану та 

структури земельних угідь, та рівня їх використання. Відпрацьовані землі. Якісні 
характеристики ґрунтів. Поняття лісового фонду. Основні показники, що 
характеризують використання лісу та охорону лісового господарства. 

 
ТЕМА 6. СТАТИСТИКА СТАНУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
Поняття водних ресурсів, їх склад. Статистичні показники використання 

води та водовідведення. Якісні показники використання водних ресурсів. 
Статистика скидання забруднених вод та оцінка потужності очисних споруд. 

 
ТЕМА 7. СТАТИСТИКА УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ПОВОДЖЕННЯ З 

НИМИ  
Поняття про відходи та їх класифікація. Система показників утворення та 

поводження з відходами. Статистика зберігання відходів у спеціально відведених 
місцях та їх утилізація. Статистика витрат на зменшення відходів виробництва. 

 
Змістовий модуль 3. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА 
Система показників екологічності виробництва. Комплексна оцінка 

екологічності виробництва Склад витрат природоохоронного призначення. 
Екологізація стратегічного і маркетингового планування. Звіт про витрати на 
охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі 
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ТЕМА 9. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
Поняття екологічної ефективності. Історія виникнення рейтингової оцінки 

екологічної ефективності. Система індикаторів, що є складовими індексу 
екологічної ефективності. Методологія розрахунку інтегральної оцінки. 
Ранжування країн світу за інтегральною оцінкою. Публікації рейтингової оцінки 
екологічної ефективності в країнах світу. 

 
 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи екологічної статистики 

1. Предмет, об’єкт та 
завдання екологічної 
статистики  

4 1 1 -  2       

2. Інформаційно-ста-
тистичне забезпечення 
екологічних досліджень 

10 4 1 -  5       

3. Принципи побудови 
системи показників, що 
характеризують довкілля 

11 3 2 -  6       

Разом за змістовим 
модулем 1 25 8 4 -  13       

Змістовий модуль 2. Статистика стану та охорони навколишнього середовища 
4. Статистика 
забруднення 
атмосферного повітря 

7 2 1 -  4       

5. Статистика стану, 
використання та 
охорони земельних 
ресурсів 

8 2 1 -  5       

6. Статистика стану, 
використання та 
охорони водних ресурсів 

10 3 2 -  5       

7. Статистика утворення 
відходів та поводження з 
ними 

10 3 2 -  5       

Разом за змістовим 
модулем 2 35 10 6 -  19       
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Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 3. Методологічні підходи оцінки екологічної ефективності 
8. Статистичний аналіз 
екологічності 
виробництва 

11 5 2 -  4       

9. Рейтингова оцінка 
екологічної ефективності 11 5 2 -  4       

Разом за змістовим 
модулем 3 22 10 4 -  8       

Модуль 2 
ІНДЗ 8  - - 8 -       

Усього годин 90 28 14 - 8 40       
 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Предмет, об’єкт та завдання екологічної статистики  1  

2 Інформаційно-статистичне забезпечення екологічних 
досліджень 1  

3 Принципи побудови системи показників, що 
характеризують довкілля 2  

          Разом  4  
 

 
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Статистика забруднення атмосферного повітря 2  

2 Статистика стану, використання та охорони 
земельних ресурсів 2  

3 Статистика стану, використання та охорони водних 
ресурсів 3  

4 Статистика утворення відходів та поводження ними 3  
5 Статистичний аналіз екологічності виробництва 2  
6 Рейтингова оцінка екологічної ефективності 2  
             Разом 14  
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7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Предмет, об’єкт та завдання екологічної статистики  2  
2 Інформаційно-статистичне забезпечення екологічних 

досліджень 5  

3 Принципи побудови системи показників, що 
характеризують довкілля 6  

4 Статистика забруднення атмосферного повітря 4  
5 Статистика стану, використання та охорони 

земельних ресурсів 5  

6 Статистика стану, використання та охорони водних 
ресурсів 5  

7 Статистика утворення відходів та поводження ними 5  
8 Статистичний аналіз екологічності виробництва 4  
9 Рейтингова оцінка екологічної ефективності 4  
 ІНДЗ 8  
             Разом  48  

 
 

9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні теоретичного матеріалу 

тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними повідомленнями, доповідями, 
рефератами, розв’язуванні задач та тестових завдань. Поточний контроль, який 
використовується під час індивідуальних занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального навчально-
дослідного завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання видається на початку 
семестру (для студентів заочної форми навчання – під час настановної сесії) кожному студенту 
індивідуально. Студент може отримати його також у міжсесійний період під час консультацій. 

Навчально-дослідне завдання з курсу «Екологічна статистика». 
1. Оберіть один з нижчеперелічених районів Львівської області (табл. 9.1) 

відповідно до порядкового номеру у журналі. З допомогою показників бази даних Головного 
управління статистики у Львівській області охарактеризуйте соціально-економічне становище 
району. Аналіз повинен охоплювати дані щодо динаміки та структури викидів в атмосферу, 
показників утворення та поводження з відходами, використання водних та земельних ресурсів, 
капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища та ін. Під час аналізу доцільно 
використовувати статистичні методи вимірювання закономірностей розвитку явищ, 
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взаємозв’язків між явищами, використовувати графічні засоби візуалізації даних. За 
результатами аналізу необхідно вказати чітко проблеми та загрози екологічної ситуації 
території та напрями їх вирішення.  

2. Використовуючи наявну статистичну базу побудуйте інтегральний індекс 
екологічної ефективності території та відслідкуйте динаміку інтегрального показника. 
Описуючи методологію чи використовуючи фактичні дані обов’язково вказуйте першоджерело 
з якого було запозичені матеріали. 

3.  На основі проведеного аналізу підготуйте доповідь-виступ  та створіть 
презентацію основних результатів дослідження. 

Таблиця 9.1 – Перелік районів Львівської області 
 

№ з/п Район (місто) № з/п Район (місто) 
1   Бродівський 16   Сокальський 
2   Буський 17   Старосамбірський 
3   Городоцький 18   Стрийський 
4   Дрогобицький 19   Турківський  
5   Жидачівський 20   Яворівський  
6   Жовківський   
7   Золочівський   
8   Кам’янка-Бузький   
9   Миколаївський   
10   Мостиський   
11   Перемишлянський   
12   Пустомитівський   
13   Радехівський   
14   Самбірський   
15   Сколівський    

 
10. Методи навчання 

 
У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “Екологічна 

статистика” використовуються різні типи методів за джерелом знань (словесні, наочні 
та практичні) і характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні ("готові 
знання”), репродуктивні, проблемного викладу,  частково-пошукові,  дослідницькі) 

Викладання курсу “ Екологічна статистика”  передбачає: 
− ілюстрацію основних положень курсу з використанням програмних і 

технічних засобів мультимедійної техніки; 
− в умовах дистанційної роботи використовується платформа Microsoft 

Teams, де проводяться лекції в online режимі та забезпечується доступ до 
лекційних і практичних матеріалів; 

− використання ресурсу електронного навчання Університету – системи 
Moodle; 

− використання офіційної статистичної інформації Державної служби 
статистики та її регіональних управлінь, ; 

− використання MS Excel під час виконання домашніх завдань та 
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індивідуально-дослідницької роботи. 
Загалом вибір типу методу навчання визначається навчальними цілями і 

завданнями, формами заняття (лекція (вступна, тематична, оглядова), семінарське, 
практичне), а також рівнем підготовки студентів. 

 
11. Методи контролю 

Контроль за рівнем засвоєння навчальної дисципліни передбачає використання таких його 
видів і методів 

 
Вид контролю Метод контролю 

Поточний контроль  Усне опитування, розгорнута бесіда, дискусія 
 Словниковий диктант 
 Виконання тестових завдань  
 Розв’язування практичних задач 

Модульний контроль  Виконання модульних контрольних робіт 

Підсумковий контроль  Презентація і захист індивідуальних 
аналітичних робіт/рефератів 
 Виконання і захист контрольних робіт (для 
студентів заочної форми навчання 
 Виконання модульних (залікових) робіт 

 
Результати контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, які включають: 
1. Усні відповіді, розв’язування задач, тестування в ході проведення практичних занять 

(всього максимально 50 балів ) 
Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, дискусії, 

розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти відповідають як за 
бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки основні виступи, але й суттєві 
доповнення до викладеного іншими. На семінарських заняттях заслуховуються тематичні 
повідомлення, реферати. На практичних заняттях розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ кожного 
студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до недостатньо 
розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться завдання щодо 
підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен добре вивчити рекомендовану до 
даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, питання, написати короткі 
тези свого виступу. 

У межах кожної теми студенти отримують бали за: 
 розглянуті теоретичні питання або проведений статистичний аналіз відповідно до 

сформульованої теми; 
 усне (бліц) опитування 
 написання тестових завдань; 
 розв’язування задач. 

За результатами семестрового контролю студент, який набрав 51 бал і більше, отримує 
залік. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ 

Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2-Т3 Т4 Т5 Т6-Т7 Мод. 
КР 1 

Т8 Т9 Мод. 
КР 2 

 100 

5 10 5 5 10 15 5 10 15 20 100 
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
Оцінка 
ЄКТС 

Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

E 51-60 

FX 21-50 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

F 
0-20 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  
факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Методичні матеріали для аудиторної роботи студентів з курсу 
«Екологічна статистика». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 26 с. 

2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу 
«Екологічна статистика». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 20 с. 
 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1.  Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: 

монографія / О.Г. Васенко та ін. Харків: НУГЗУ, 2015. 419 с. URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=2ahUKEwi3nJ7zprzuAhVqiYsKHWNfBP0QFjAEegQICxAC&
url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F8678
%2F1%2Fpr_ecology.pdf&usg=AOvVaw2nGjkeplqvnzwmqhXbffYa  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nJ7zprzuAhVqiYsKHWNfBP0QFjAEegQICxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F8678%2F1%2Fpr_ecology.pdf&usg=AOvVaw2nGjkeplqvnzwmqhXbffYa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nJ7zprzuAhVqiYsKHWNfBP0QFjAEegQICxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F8678%2F1%2Fpr_ecology.pdf&usg=AOvVaw2nGjkeplqvnzwmqhXbffYa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nJ7zprzuAhVqiYsKHWNfBP0QFjAEegQICxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F8678%2F1%2Fpr_ecology.pdf&usg=AOvVaw2nGjkeplqvnzwmqhXbffYa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3nJ7zprzuAhVqiYsKHWNfBP0QFjAEegQICxAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.tnpu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F8678%2F1%2Fpr_ecology.pdf&usg=AOvVaw2nGjkeplqvnzwmqhXbffYa
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2. Данилко В.К. Екологічна статистика: водні ресурси/ Монографія. – 
Київ. 2003. 368 с. 

3. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою 
контролю знань). Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. 392 с. URL: 
http://www.cul.com.ua/preview/Ekolog_stat-Tarasova.pdf  

Допоміжна 
4. Аналітичний звіт. Базове дослідження стану та напрямів розвитку 

екологічної політики України та перспектив посилення участі організацій 
громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, дружніх до 
довкілля. Електронний ресурс. URL: https://www.irf.ua/wp-
content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf  

5. Данилко В. К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми// 
Статистика України. № 1, 2002. С. 54-57. 

6. Веклич О. Підвищення стимулюючої ролі екологічного оподаткування в 
Україні // Економіка України. 2001. № 12. – С. 29-37. 

7. Економічний моніторинг в Україні: які дані відкрито. Електронний ресурс. 
URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/07/17/638718/  

8. Економічне нормування: концепція, основні об'єкти та показники. 
Електронний ресурс. URL: https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-
normuvannya-koncepciya-osnovni-obyekty-ta-pokaznyky   

9. Теряник О.А. Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону. 
Ефективна економіка. №5, 2015. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4103  

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
 

Організація, установа. Адреса Веб-сайту 
1. Державна служба статистики України. http://ukrstat.gov.ua/  
2. Головне управління статистики у 

Львівській області. http://lv.ukrstat.gov.ua/ 

3. Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України https://mepr.gov.ua/  

4. Міністерство аграрної політики та 
продовольства України https://agro.me.gov.ua  

5. Державне агентство лісових ресурсів 
України http://dklg.kmu.gov.ua  

6. Державне агентство водних ресурсів 
України https://www.davr.gov.ua/  

7. Держгеокадастр https://land.gov.ua/  
 
 

 
 

http://www.cul.com.ua/preview/Ekolog_stat-Tarasova.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/07/17/638718/
https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-normuvannya-koncepciya-osnovni-obyekty-ta-pokaznyky
https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-normuvannya-koncepciya-osnovni-obyekty-ta-pokaznyky
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4103
http://ukrstat.gov.ua/
http://lv.ukrstat.gov.ua/
https://mepr.gov.ua/
https://agro.me.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
https://www.davr.gov.ua/
https://land.gov.ua/
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