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Робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для бакалаврів 

спеціальності 124 Системний аналіз/ Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка» 

каф. системного аналізу і управління. Д.: НТУ «ДП», 2021. 13 с. 

 

Розробники: Одновол М.М., доцент каф. системного аналізу і управління.  

 

Робоча програма регламентує  

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання за освітньою програмою; 

- базові дисципліни; 

- обсяг навантаження і розподіл за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять; 

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби процедури та критерії оцінювання); 

- інструменти, обладнання, програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 

планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до 

контрольних заходів, контролю впровадження освітньої діяльності, внутрішнього 

та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 

програм в межах спеціальності. 

Робоча програма може бути використана для формування змісту підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 124 «Системний 

аналіз» (протокол №8 від 31.08.2021 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

В освітньо-професійній програмі НТУ «Дніпровська політехніка» 

Спеціальності 124 «Системний аналіз» здійснено розподіл програмних результатів 

навчання (ПНР) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема до 

навчальної дисципліни В 1.10 «Проектний аналіз» віднесено такі результати 

навчання: 

 

ВР 1.7 Знати та вміти застосовувати методи кількісного та якісного 

оцінювання ризиків та управління ризиками в складних системах 

різної природи 

ВР 1.10 Знати методи розробки та управління проектами, вміти застосовувати 

сучасні засоби для їх реалізації.  

 

  Мета дисципліни – формування компетентностей  щодо здатності студентів 

системно оцінювати фінансові та економічні переваги проекту, процесу аналізу, 

життєздатності проекту, способу зіставлення витрат на проект і переваг, які будуть 

отримані в результаті його реалізації чи впровадження методології, що дозволяє 

оцінити фінансові та економічні переваги на основі альтернативного використання 

ресурсів з урахуванням макро і мікроекономічних наслідків. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний вибір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр ПРН Шифр ДРН Дисциплінарні результати навчання 

ВР 1.7  ВР 1.7 –  

В 1.10 

Знати та вміти застосовувати методи кількісного та 

якісного оцінювання ризиків проектних рішень та 

методи управління ризиками в складних системах 

різної природи в тому числі методи їх зниження 

ВР 1.10 ВР 1.10 –  

В 1.10 

Знати та вміти застосовувати базові положення 

проектного аналізу, інструментарій та 

функціональні аспекти для розробки концепції 

проекту, формування мети та задачі, визначення 

програми дій для реалізації цілей. Застосовувати 

методи, засоби, інструментарій, формальні та 

неформальні критерії при прийнятті рішень. 
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3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б1. Алгебра і 

геометрія 

Ф6. Методи 

обчислень 

Знати і вміти застосовувати на практиці лінійну алгебру 

та векторний аналіз для вирішення типових задач 

Ф9. Основи 

системного аналізу   

Вміти; 

володіти та застосовувати методики системного аналізу  

при проведенні проектного аналізу 

Ф10. Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика 

Вміти визначати ймовірнісні розподіли стохастичних 

показників та факторів, що впливають на характеристики 

досліджуваних процесів, формалізувати стохастичні 

показники і фактори у вигляді випадкових величин, 

векторів, процесів 

Ф25. Моделювання 

економічних, 

екологічних та 

соціальних процесів 

 

Знати основи економічної теорії , методики проведення 

економічного та фінансового аналізу, базових положень 

економіки  підприємства, методи математичного 

моделювання, економічних процесів, основи 

інвестування та управління проектами.  

 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Види 

навчальних 

занять 

О
б

ся
г,

 г
о

д
 

Розподіл за формами навчання, години 

Денна Заочна 

А
у

д
и

то
р

н
і 

за
н

я
тт

я 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у

д
и

то
р

н
і 

за
н

я
тт

я 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Лекційні 90 26 64 6 84 

Практичні  90 26 64 6 84 

Лабораторні  - - - - 

Семінари  - - - - 

Разом 180 52 128 12 168 

 

5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
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Шифр ДРН Види та тематики навчальних занять Обсяг 

складових, 

години 

 Лекції 90 

ВР 1.10 –  

В 1-10 

- Методологія проектного аналізу: 

Базові положення проектного аналізу 

Середовище та учасники проекту 

Інструментарій проектного аналізу 

Цінність грошей у часі. Грошовий потік 

Показники ефективності проекту. 

Процедура прийняття рішень у проектному 

аналізі. 

- Функціональні системи проектного аналізу: 

Маркетинговий аналіз 

Технічний аналіз 

Інституційний аналіз 

Екологічний аналіз 

Соціальний аналіз 

Фінансовий аналіз 

Економічний аналіз 

70 

ВР 1.7 – 

В1.10 

Оцінка ризиків проекту. Цілі і завдання аналізу 

проектних ризиків. Поняття проектних ризиків. 

Причини виникнення, класифікація та способи 

зниження проектних ризиків. Критерії оцінки 

ризиків при виборі варіанта інвестування. 

Кількісний підхід до оцінки ризику. Методи 

оцінки власного ризику. Аналіз чутливості, аналіз 

сценаріїв. Імітаційний метод Монте-Карло. 

Врахування ризику в процесі прийняття 

інвестиційних рішень.  Метод визначення 

дисконтної ставки з урахуванням ризику. 

Управління проектними ризиками. 

20 

 Практичні заняття 90 

 Поняття проекту в сучасних умовах 

господарювання. Концепція і життєвий цикл 

проекту 

Оцінка вартості грошей у часі. Розрахунок 

майбутньої і теперішньої вартості 

Аналіз економічної ефективності та відбір 

проектів 
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 Аналіз чутливості інвестиційних проектів  

Аналіз ринкового середовища продукції проекту. 

Розрахунок показників маркетингу 

Екологічний аналіз. Розв’язання  проблемних 

ситуацій 

Технічний аналіз. Розв’язання проблемних 

ситуацій 

Соціальний та інституційний аналіз. 

Проектування соціального середовища. 

Розв’язання  ситуативних вправ 

Фінансовий аналіз проекту. Фінансове планування 

у проектному аналізі  

Кількісна оцінка ризиків. Розв’язання задач по 

визначенню чутливості. Аналіз інвестиційного 

ризику методом сценаріїв та методом Монте-

Карло 

 

Разом 180 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення про 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 

під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за 

дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 
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Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 

8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою 

програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді 

завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів 

навчання. 

Засоби діагностики (тестові контрольні завдання) для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції тестові контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна  

тестова 

контрольна 

робота (КТКР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

практичні тестові контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань під 

час практичних занять 

або індивідуальне 

завдання 

виконання завдань під 

час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 
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Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то 

інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, 

що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати КТКР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу 

на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням 

вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 

еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 

для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
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інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності 

на рівні новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті 

дослідницької роботи; 

 критичне осмислення 

проблем у навчанні та 

/або професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 

досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо 

обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо 

обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об’єкт 

вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання складних 

задач і проблем, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в 

умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної діяльності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

двох вимог 

80-84 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 

чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог) 

70-73 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 

стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 

стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації діяльності 

команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних умінь 

і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
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7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 
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8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. В.А. Верба. Проектний аналіз: Підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – 

К.: КНЕУ, 2000.  –  322с. 

2. Воркута Т.А. Проектний аналіз: навч.посіб. / Т.А. Воркут. – К.: Укр. Центр 

духовної культури, 2000. – 428с. 

3. Проектний менеджмент : навч. посіб. для  студ. вузів / А.В. Гриньов, І.А. 

Дмитрієв, Д.У. Бікулова, Т.В. Деділова, О.М. Шершенюк. Харків. : ХНАДУ, 2006. 

240 с. 

4. Проектний аналіз: навч. посіб. для студ. вузів / В.С. Рижикова, М.М. 

Яковенко, О.В. Латишева та ін. Київ: Центр навч. л-ри, 2007. 383 с.  

5. Митяй О.В. Проектний аналіз: навчальний посібник. 

URL:https://pidru4niki.com/1584072018324/ekonomika/proektniy_analiz 

6. Проектний аналіз: навчальний посібник / Н.Й. Басюркіна та ін.; за ред. 

Карпова В.А.. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 324 с. 

7. Швець Л.П. Проектний аналіз: навчальний посібник. Львів: Новий світ – 

2000. 648 с. 

Додаткова 

1. Проектний аналіз: навч. Посіб. / за ред. С.О. Москвіна. – К.: Лібра, 1998. – 

368с. 

2. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. Пособие 

/ В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. – К.: Абсолют-В: Эльга, 1999. – 304с.   

4. Швиндаренко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Обґрунтування інвестиційних 

проектів у процесі трансформації форм власності: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998.  

5. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб. / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; 

Пер. З англ. С. Соколик; Наук. ред. Пер. О. Кілієвич. _ К.: Основи, 2000. – 175 с. 

6. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і 

розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. - Київ. Центр навчальної 

літератури, 2005. – 160 с. 



14 
 

7. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. _ К.: МАУП, 

2002. – 128 с. 

8. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ: КНЕУ, 2003. 408 с. 

9. Данилюк М.О., Витвицька У.Я. Аналіз методичних підходів до визначення 

ставки дисконту при обґрунтуванні інвестиційних проєктів URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8576/1/65.pdf. 

10. Ковшун Н.Е., Кушнір Н.Б. Використання нових методів проектного 

менеджменту для підвищення ефективності створення інноваційного продукту. 

Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія; за ред. 

Ілляшенка С.М., Біловодської О.А.. Суми: Територія, 2018. 380 с.  

11. Краснокутська Н.С., Осетрова Т.О. Еволюція розвитку та сучасні тренди 

в управлінні проектами. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. №1. С. 237 – 241. 

12. Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень: [навчальний 

посібник] / В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2011. – 100 с. 

13. Дука А.П. Інвестування: [навч. посіб.] / А.П. Дука. – К.: 2010. – 368 с. 

14. Ковтун Н.В. Стратегічний аналіз: [навчальний посібник] / Н.В. Ковтун. – 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 71 с. 

15. Приймак В.М. Управління проектами: [навчальний посібник] / В.М. 

Приймак. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 420 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – 

www.biblvernad.org.ua. 

2. Менеджмент. Бізнес. – www.management.com.ua. 

3. Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України від 

02.12.2010 №2755-VI // Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України / 

www/ukrstat/gov/ua 

 

 

http://www.biblvernad.org.ua/

