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Силабус курсу Екологічна статистика 

2020-2021 навчального року   

  

 

Назва курсу   Екологічна статистика  
Адреса викладання 

курсу   
м. Львів, проспект Свободи, 18   

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна   

Економічний факультет, кафедра статистики   

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності   

Спеціальність – 051 «Економіка».  

Викладачі курсу   Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна, кандидат економічних 
наук,  доцент кафедри статистики економічного факультету   

Контактна інформація 
викладача  

iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua    

https://econom.lnu.edu.ua/employee/prokopovych-pavlyuk-i-v ,   
м. Львів, пр.Свободи 18, а.215   

Консультації по курсу 
відбуваються   

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також 
можливі он-лайн консультації через додаток MS Teams та 
платформу електронного навчання Moodle. Для погодження часу 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача.   

Сторінка курсу   http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768  
Інформація про курс   Навчальна дисципліна „ Екологічна статистика” дає можливість 

дізнатися про стан навколишнього середовища, екологічні 
проблеми за допомогою статистичних показників та методів 
аналізу. Після вивчення студент вмітиме аналізувати явища та 
процеси екологічної сфери, використовуючи статистичний 
інструментарій. 

Коротка анотація курсу   Дисципліна «Екологічна статистика» є дисципліною вільного 
вибору студента для підготовки за освітньою програмою 
бакалавра, яка викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу   Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологічна статистика» 
є формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань та 
практичних навиків щодо дослідження, оцінки та аналізу 
показників стану навколишнього середовища.  
Цілями є формування системи знань про збирання 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. 

mailto:iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/employee/prokopovych-pavlyuk-i-v
http://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych
http://e-learning.lnu.edu.ua/message/index.php
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768


Література для вивчення 
дисципліни   

Основна   
1. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного 
середовища: монографія / О.Г. Васенко та ін. Харків: НУГЗУ, 2015. 419 с.   
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  

Інформаційні ресурси  
Державна служба статистики України: http://ukrstat.gov.ua/  
Головне управління статистики у Львівській області : 
http://lv.ukrstat.gov.ua/  
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: 
https://mepr.gov.ua/   
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 
https://agro.me.gov.ua  
Державне агентство лісових ресурсів України: http://dklg.kmu.gov.ua   
Державне агентство водних ресурсів України: https://www.davr.gov.ua/  
Держгеокадастр: https://land.gov.ua/  

Тривалість курсу      90   год.   

Обсяг курсу    42  годин аудиторних занять. З них 28 годин лекцій, 14 годин 
практичних занять та _48_ годин самостійної роботи   

Очікувані результати 
навчання   

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   
знати: особливості функціонування та завдання екологічної 
статистики в Україні; існуючі системи показників, що 
характеризують екологічний стан; принципи моніторингових 
систем в 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. 

Ключові слова   екологічна статистика, навколишнє середовище, охорона довкілля, 
природокористування, екологічна ситуація, забруднюючі 
речовини, земельні ресурси, водні ресурси, утворення відходів, 
екологічність виробництва, індекс екологічної ефективності.    
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Формат курсу  Очний /заочний    

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що 
забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 
Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати 
навчальні завдання відповідно до робочої програми.    

Теми   Подано нижче у табличній формі схема курсу «Екологічна 
статистика»1   

Підсумковий   
контроль, форма   

Залік за підсумками поточної успішності  

Пререквізити   Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 
статистики, інформаційних комп’ютерних технологій, достатніх 
для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел та 
способів одержання даних, їх зведення та аналізу.  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу   

Презентації, лекції, спільні розробки, робота у групах, дискусія, 
підготовка реферативних досліджень.   
Лекційна форма навчання:    
проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки та 
комп’ютера; в період дистанційного навчання – проведення лекцій 
на платформі MS Teams. 
Семінарські та практичні заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; презентації проведеного 
аналізу, тестування, розв’язування практичних задач, переважно з 
реальними статистичними даними.  

Необхідне обладнання   Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними 
програми такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  

• активність під час практичних та семінарських занять: 
максимально балів  10  

• тести для самоконтролю: максимально балів 20   
• аналітичне дослідження: максимально балів 30 
• контрольні заміри (модуль): максимально балів 40  

Підсумкова максимально балів 100. 
Очікується, що студенти виконають аналітичну роботу. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 



письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 
іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються: присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття, користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Опитування   Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 
завершення курсу. 

   

 

 

 



 

Тиж. / 
год.   

Тема, план, короткі тези   Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)   

Література.*** Ресурси в інтернеті   Завдання для 
самостійної 
роботи, год   

1 тиж.  
  

 2 год 

Модуль І. 

Тема 1. Предмет, об'єкт та завдання екологічної 
статистики 

Предмет, поняття екологічної статистики, її 
основні завдання, сфера застосування даних. 
Нормативно-правова база . Роль екологічної 
статистики в процесі прийняття управлінських 
рішень. Організація державної статистики в 
Україні. 

Лекція   Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. 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  
2. Данилко В. К. Екологічна статистика України: здобутки і 
проблеми// Статистика України. № 1, 2002. С. 54-57. 

Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

2,3 
тиж.  

4 год  

  

Тема 2. Інформаційно-статистичне забезпечення 
екологічних досліджень 

Поняття про інформаційне забезпечення, характер 
і види інформації. Методологія та представлення 
статистичних даних щодо екології. Форми, види та 
способи статистичних спостережень в екології. 
Статистика державного контролю у сфері 
природокористування та охорони довкілля. 
 

Лекція   Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною 
формою контролю знань). Підручник. – Київ: Центр учбової 
літератури, 2008. 392 с. 
2. Економічний моніторинг в Україні: які дані відкрито. 
Електронний ресурс. URL: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/07/17/638718/  
3. Економічне нормування: концепція, основні об'єкти та 
показники. Електронний ресурс. URL: https://ecolog-
ua.com/articles/ekologichne-normuvannya-koncepciya-osnovni-
obyekty-ta-pokaznyky   

Опрацювання 
матеріалу лекції  

2 год 

2 тиж. 

2 год  

Теми 1-2. Основи теорії та джерела інформації 
екологічної статистики 

  

Семінар  

  

Теми для підготовки доповідей:  
1. Джерела інформації в екологічній статистиці. 
2. Звітність підприємств щодо забруднюючих речовин. 
Рекомендовані джерела: http://www.ukrstat.gov.ua/  

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://www.cul.com.ua/preview/Ekolog_stat-Tarasova.pdf
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
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
https://ecolog-ua.com/articles/ekologichne-normuvannya-koncepciya-osnovni-obyekty-ta-pokaznyky
http://www.ukrstat.gov.ua/


підготовка 
доповідей   2 год 

3,4 
тиж 

3 год 

Тема 3. Принципи побудови системи показників, 
що характеризують довкілля 

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

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Екологічні показники. Електронний ресурс. URL: 
https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pokazniki.html  
2. Колесник В.Є.,  Павличенко А.В. Екологічна класифікація 
якості атмосферного повітря за комплексними індексами його 
забруднення. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158647/17-
Kolesnik.pdf?sequence=1  
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 
http://ukrstat.gov.ua/ 
4. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
Офіційний сайт. URL: https://mepr.gov.ua/   

Опрацювання 
матеріалу лекції, 
5 год  

 

4,5 
тиж 

2 год 

Модуль 2. 

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. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. 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  
2. Колесник, В.Є. ; Павличенко, А.В. ; Калініна, К.Р. Екологічна 
класифікація якості атмосферного повітря за комплексними 
індексами його забруднення. URL: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158647  

Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

4 тиж 

2 год 

Тема 3. Система статистичних показників 
екологічної статистики та методологія їх побудови 

Семінар Завдання для аудиторної роботи: http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
розв’язування 
задач, 
написання тестів 

6 тиж 

2 год 

Тема 5. Статистика стану, використання та 
охорони земельних ресурсів 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
https://mepr.gov.ua/content/ekologichni-pokazniki.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158647/17-Kolesnik.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158647/17-Kolesnik.pdf?sequence=1
http://ukrstat.gov.ua/
https://mepr.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://www.cul.com.ua/preview/Ekolog_stat-Tarasova.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158647
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768


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. 

1. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною 
формою контролю знань). Підручник. – Київ: Центр учбової 
літератури, 2008. 392 с. 
2. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського 
господарства. Навч. посібник. К., 2001. 432с. 
3. Мармоза, А. Т. Практикум із сільськогосподарської 
статистики: навч. посібник. Київ : Кондор, 2009. 450 с.  
4. Держгеокадастр. Офіційний сайт. URL: https://land.gov.ua/  

 
5,6 
тиж 

3 год 

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. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Данилко В.К. Екологічна статистика: водні ресурси/ 
Монографія. – Київ. 2003. 368 с. 
2. Загальні показники використання водних ресурсів України. 
Електронний ресурс. URL: https://data.gov.ua/dataset/2054e342-
fd89-4419-b130-685a9d042990   
3. Державне агентство водних ресурсів України. Офіційний сайт. 
URL: https://www.davr.gov.ua/ 

 

6 тиж 

2 год 

Тема 4-5. Аналіз стану, охорони та забруднення 
земельних ресурсів і повітря 

Семінар Завдання для аудиторної роботи: http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
розв’язування 
задач, 
написання тесту, 
6 год 

6, 7 
тиж 

3 год 

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. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Методологічні положення з організації державного 
статистичного спостереження щодо утворення та поводження з 
відходами. Наказ Держстату від 18.12.2015 №361, зі змінами, 
затвердженими наказом Держстату від 11.02.2019 №66. 
Електронний ресурс. URL: 

 

https://land.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
https://data.gov.ua/dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990
https://data.gov.ua/dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990
https://www.davr.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768


http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/66/mp_up_vi
dh.pdf  
2. Класифікатор відходів. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk005_2016.htm  
3. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною 
формою контролю знань). Підручник. – Київ: Центр учбової 
літератури, 2008. 392 с. 

8 тиж Тема 6. Статистика стану, використання та 
охорони водних ресурсів 

Семінар Завдання для аудиторної роботи: http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
розв’язування 
задач, 
написання 
модульної 
контр. роб, 4 год 

8-10 
тиж 

5 год 

Модуль 3. 

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 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Екологізація економіки та екологічність виробництва в Україні. 
Електронний ресурс. URL: http://zsfoe.org/?p=4045  
2. Методологічні положення з організації державного 
статистичного спостереження щодо витрат на охорону 
навколишнього природного середовища, затверджені наказом 
Держстату від 10.08.2020 № 244. Електронний ресурс. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/244/244.pdf  

Опрацювання 
матеріалу лекції. 

Підготовка 
доповідей 

 8 год.  

10 тиж 

2 год 

Тема 8. Екологічність виробництва: показники, 
джерела інформації та проблеми вивчення 

Семінар Завдання для аудиторної роботи: http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
розв’язування 
задач, 
написання тестів 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/66/mp_up_vidh.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/66/mp_up_vidh.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk005_2016.htm
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://zsfoe.org/?p=4045
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/244/244.pdf
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768


10-12 
тиж 

5 год 

Тема 9. Рейтингова оцінка екологічної 
ефективності 

Поняття 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. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
Рейтингове оцінювання як інструментарій стратегічного 
моніторингу галузей національного господарства. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-
yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.econ
omy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a
6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks  
Васенко О.Г., Рибалова О.В., Артем’єв С.Р. Інтегральні та 
комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища. 
Монографія. Електронний ресурс. URL: 
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%
D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0
%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf  

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Робота в групах. 
8 год.  

12 тиж Тема 9. Побудова рейтингових показників в 
екологічній статистиці 

Семінар Завдання для аудиторної роботи: http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768 
Рекомендована література: 
1. Рейтингове оцінювання як інструментарій стратегічного 
моніторингу галузей національного господарства. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-
yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.econ
omy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a
6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks 
2. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 
http://ukrstat.gov.ua/ 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
розв’язування 
задач, 
написання 
підсумкової 
мод.контр. 
роботи 

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6524/1/%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi8iIy8HuAhWy-yoKHb3ZDWMQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2F%3Fop%3D1%26z%3D5057&usg=AOvVaw2a6Il_Iv986h2dnjPkN2Ks
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