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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4,0 
 

нормативна 
 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 

7.03050401 – «Економіка 
підприємства» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
розрахунково-графічне 
завдання 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 144 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
заочної форми навчання: 
аудиторних – 16 
самостійної роботи 
студента – 128 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: спеціаліст 

10 год. 
Практичні, семінарські 

6 год. 
Лабораторні 

– 
Самостійна робота 

128 год. 
 

Вид контролю: екзамен 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для заочної форми навчання – 10% до 90% 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» є 
нормативною навчальною дисципліною для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства». 

Обґрунтування господарських рішень — підкріплення переконливими 
доказами відповідності передбачуваного рішення заданим критеріям та реаль-
ним обмеженням. В умовах динамічного середовища прийняття господарських 
рішень має відбуватися за умови попередньої оцінки можливої ситуації та 
вибору найкращого альтернативного варіанту. Теоретично існує чотири типи 
ситуацій, у яких необхідно проводити аналіз і приймати господарські рішення: 
в умовах визначеності, ризику, невизначеності та конфлікту. 

Мета і завдання дисципліни: 
1.1. Мета вивчення: формування знань і навичок стосовно обґрунтування 

господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Обґрунтування 
господарських рішень і оцінювання ризиків”  є:  

- засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів 
господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління 
ним; 

- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та 
оцінювання ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-
математичні комплекси. 

 
Предметом вивчення дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і 

оцінювання ризиків» є господарські рішення та пов`язані з ними ризики на 
підприємстві. 

У результаті вивчення дисципліни слухачі мають: 
знати:  
- основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та 

оцінки підприємницьких ризиків; 
- сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття 

господарських рішень; 
- основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в 

умовах невизначеності та ризику; 
- природу виникнення ризиків, їх різновиди, вплив на якість 

господарських рішень; 
- методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких 

ризиків; 
- теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання 

підприємницьких ризиків. 
Вміти: 
- визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських 

рішень; 
- розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу 

методів і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень; 
- обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах 

невизначеності та ризику; 
- аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень; 
- здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, 

використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси; 
- визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на 

підприємстві. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль.  
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків        ( 4,0 / 144) 
ЗМ 1. Господарські рішення в різних сферах підприємницької 

діяльності 
1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень. 
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1.2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності. 
1.3. Методичні основи підготовки господарських рішень. 
1.4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності. 
1.5. Прогнозування  та аналіз господарських рішень. 
 
ЗМ 2. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських 

рішень 
2.1. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. 
2.2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. 
2.3. Теорія корисності та її застосування у процесі прийняття рішень. 
2.4. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень. 
2.5. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику. 
2.6. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. 
2.7. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов ризику. 
2.8. Якісне оцінювання  підприємницьких ризиків. 
2.9. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. 
2.10. Основи ризик-менеджменту. 
2.11. Напрями і методи регулювання та зниження ступеню ризику. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Заочна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 
Змістовий модуль 1. Господарські рішення в різних сферах підприємницької 

діяльності 
Тема 1.1. Сутнісна характеристика 
господарських рішень. 

6 1 - – – 5 

Тема 1.2. Технологія прийняття рішень 
господарської діяльності. 6 1 - – – 5 

Тема 1.3. Методичні основи підготовки 
господарських рішень. 

11 - 1 – – 10 

Тема 1.4. Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання їх ефективності. 11 1 - – – 10 

Тема 1.5. Прогнозування  та аналіз 
господарських рішень. 

10 - - - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 44 3 1 – – 40 
Змістовний модуль 2. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських 

рішень  
Тема 2.1. Невизначеність як 
першопричина ризику підприємницької 
діяльності.  

6 1 - – – 5 

Тема 2.2. Критерії прийняття рішень в 
умовах невизначеності.  

6 1 - – – 5 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 2.3. Теорія корисності та її 
застосування у процесі прийняття 
рішень. 

13 - 1 – – 12 

Тема 2.4. Підприємницькі ризики та їх 
вплив на прийняття господарських  рішень. 

7 1 1 – – 5 

Тема 2.5. Критерії прийняття 
господарських рішень за умов ризику 

10 - - - - 10 

Тема 2.6. Критерії прийняття 
господарських рішень за умов ризику 11 - - - - 11 

Тема 2.7. Обґрунтування інвестиційних і 
фінансових рішень за умов ризику. 7 1 1 - - 5 

Тема 2.8. Якісне оцінювання  
підприємницьких ризиків. 11 1 - - - 10 

Тема 2.9. Кількісне оцінювання 
підприємницьких ризиків. 

12 1 1 - - 10 

Тема 2.10. Основи ризик-менеджменту. 6 1 - - - 5 
Тема 2.11. Напрями і методи 
регулювання та зниження ступеню 
ризику 

11 - 1 - - 10 

Разом за змістовним модулем 2 100 7 5 – – 88 
Усього годин 144 10 6 – – 128 

ІНДЗ: розрахунково-графічне завдання - – – – – 20 
Усього годин - - - – – 20 

 

5. Теми семінарських занять 

(не передбачені навчальним планом) 

 
6. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 
1 Методичні основи підготовки господарських рішень 1,0 
2 Теорія корисності та її застосування у процесі прийняття рішень.  1,0 

3 
Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських  
рішень. 

1,0 

4 Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень за умов ризику. 1,0 
5 Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків. 1,0 
6 Напрями і методи регулювання та зниження ступеню ризику  1,0 
 Разом 6,0 

 

7. Теми лабораторних занять 

(не передбачені навчальним планом) 
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8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 
ЗМ 1. Господарські рішення в різних сферах підприємницької 
діяльності  

40 

1. Огляд основної та додаткової літератури. 5 
2. Вивчення понятійного апарату змістового модулю 3 

3. 

Самостійна підготовка питань: Вимоги до господарських рішень та 
умови їх досягнення. Визначення оптимальних форм подання та 
реалізації господарських рішень. Принципи оцінювання 
ефективності господарських рішень. 

17 

4. 
Підготовка до розрахунково-графічного завдання за змістовим 
модулем. 

5 

5. Підготовка  до поточного тестування 5 
6. Написання розрахунково-графічного завдання за змістовим модулем  5 

 
ЗМ 2. Ризик і невизначеність під час обґрунтування 
господарських рішень 

88 

1. Огляд основної та додаткової літератури 8 
2. Вивчення понятійного апарату змістового модулю 8 

3. 

Самостійна підготовка питань: невизначенність як першоджерело 
ризику. Основи теорії корисності. Ризик в діяльності суб’єкта 
господарювання. Обгрунтування господарських рішень в умовах 
ризику. Види конфліктів. Цілі учасників конфліктних ситуацій 
1нвестиційні рішення та критерії ефективності їх приняття. 
Сутність фінансових рішень. Метод експертних оцінок. 
Необхідність управління ризиками господарської діяльності. 
Зниження ризику. 

37 

4. 
Підготовка до розрахунково-графічного завдання за змістовим 
модулем (рішення задач). 

15 

5. Підготовка  до поточного тестування 10 

6. 
Написання розрахунково-графічного завдання за змістовим модулем 10 

РАЗОМ 128 

 
9. Індивідуальні завдання 

 

№ 
з/п 

Вид 
індивідуального 

завдання 
Семестр Найменування 

Завдання 
Обсяг завдання 

Кіль-
кість 
годин 

1 
Розрахунково-

графічне завдання 

3 
(заочна 
форма) 

Систематизація, 
закріплення та 
поглиблення 

знань отриманих 
під час вивчення 

курсу 

Пояснювальна 
записка на 15-20 

стор. 
20 

 
10. Методи навчання 

 
У процесі навчання слухачі отримують необхідні знання під час проведення 

аудиторних занять: лекційних та практичних.  
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Лекційний матеріал дає слухачеві основу знань з тих, чи інших проблем 
господарювання підприємства, орієнтує слухачів у різноманітті навчальної 
літератури.  

Метою практичних занять є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття 
відповідних практичних навичок щодо прийняття обґрунтованих господарсько-
управлінських рішень на рівні підприємства. Крім цього на практичних 
заняттях, які проводяться під час сесії, передбачається проведення комплексно-
модульного контролю, тобто перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу 
кількох тем курсу. На практичні заняття виносяться ключові питання 
дисципліни. При підготовці до практичних занять потрібно передусім 
прочитати конспект лекцій з відповідної теми, вивчити понятійний апарат і 
осмислити логіку навчального матеріалу. Далі доцільно звернутися до вивчення 
рекомендованої літератури відповідно до певної теми.  

Велике значення у процесі вивчення й закріплення знань має самостійна 
робота слухачів, завданням якої є формування практичних навичок у роботі 
слухачів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, 
критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і 
практичних проблем. 
 

11. Методи контролю 
 

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, 
комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних 
навичок слухачів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а 
також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською 
системою залікових кредитів (далі ЕСТS). 

Оцінювання знань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і 
оцінювання ризиків» здійснюється на основі результатів поточного і 
підсумкового контролю знань. Об'єктом оцінювання знань слухачів є 
програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, 
засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного контролю. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, 
умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи 
розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння слухачем 
базового програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 
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окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни, 
уміння вирішувати практичні завдання тощо.  

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також під 
час індивідуально-консультативних зустрічей зі слухачем. 

Для визначення рівня знань, умінь і навичок слухачів при вивченні 
дисципліни „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” 
використовуються наступні  форми і методи контролю: 
� Поточний контроль за результатами вивчення кожного змістового модуля:  

- у вигляді тестування: за ЗМ 1.1 і ЗМ 1.2. 
- вирішення і захист індивідуального завдання (РГЗ). 

� Підсумковий контроль. За умовами кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу до підсумкового контролю допускаються слухачі, що 
набрали не менше 30 балів з поточного контролю за усіма змістовими 
модулями. Підсумковий контроль здійснюється за екзаменаційними 
білетами у письмовій формі. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма навчання) 

 
Види та засоби контролю та структура залікового кредиту з дисципліни  
„Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” наведені в 

таблиці. 
 
Таблиця – Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання тощо) 

Параметри оцінки 
(бали за 

відповідями за 
формами пточного 

контролю) 

Підсумкові 
бали 

(відсоток 
від 

загального 
обсяга) 

Діапазон 
оцінки, 
балів 

1 2 3 4 
Поточний контроль зі змістових 

модулів 
  

 

ЗМ 1.1Контрольна робота у вигляді 
тестування  

� 85-100 балів 
� 75-80 балів 
� 65-70 балів 
� 55-60 балів 
� до 50 балів 

� 20 
� 15 
� 10 
� 5 
� 0 

0-20 

ЗМ 1.2 Контрольна робота у вигляді 
тестування  

� 85-100 балів 
� 75-80 балів 
� 65-70 балів 
� 55-60 балів 
� до 50 балів 

� 20 
� 15 
� 10 
� 5 
� 0 

0-20 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 

Вирішення і захист 
індивідуального завдання 
(розрахунково-графічна робота)   

� Правильність 
розрахунків 

� Захист змісту 
завдання 

 
max.10 

 
max.10 

0-20 

Підсумковий контроль з 
дисципліни – екзамен  за 
екзаменаційними білетами 

  

0-40 

Всього за модулем 1   0-100 
 

Оцінювання знань з модуля здійснюється за 100-бальною шкалою на 
основі суми результатів поточного та підсумкового контролю. Завдання 
поточного контролю оцінюються в діапазоні [0;60], завдання, що виносяться на 
екзамен - в діапазоні [0;40]. 

Поточний контроль за змістовним модулем проводиться після того, як 
розглянуто весь теоретичний матеріал, виконані практичні завдання в межах 
змістовного модуля і завдання на самостійну роботу. Цей вид контролю 
проводиться у вигляді тестування. Використовуються тести закритої форми (з 
множинним вибором, графічні тести) і тести відкритої форми (на обмежену 
кількість відповідей, на множину кількість відповідей, на знання формул, на 
вирішення практичних ситуацій).  

Поточний тестовий контроль з кожного змістовного модуля оцінюється в 
діапазоні 0-20 балів шляхом підрахунку кількості балів по кожному тесту і в цілому 
за тестовим завданням  згідно з критеріями оцінювання, які наведені в таблиці.  

Поточний контроль також передбачає, крім виконання двох тестових 
завдань, написання і захист індивідуального завдання (розрахунково-графічної 
роботи). 

Критерії оцінювання індивідуального завдання (розрахунково-графічної 
роботи): 

� Оцінка 20 балів – індивідуальне завдання виконано на високому рівні, 
представлені повні розв’язки завдань і зроблені обґрунтовані висновки. На всі 
запитання викладача отримані правильні відповіді. 

� Оцінка 15 балів: індивідуальне завдання виконано, однак мають місце 
окремі недоліки непринципового характеру: допущено незначних помилок при 
формулюванні термінів, категорій, наявні незначні арифметичні помилки у 
розрахунках або не точно зроблені висновки. На переважну більшість запитань 
викладача було подано правильні відповіді. 
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� Оцінка 5 балів: розрахунково-графічна робота виконана більше 50 % 
правильно, або допущені неточності в 70 % завдань, але обов’язково одне 
завдання розв’язане правильно. Є зауваження щодо оформлення роботи. 
Студентом подано правильні відповіді лише на окремі запитання викладача. 

� Оцінка 0 балів: виконано менше 50 % завдань правильно, допущені 
неточності в усіх завданнях, розрахунки неправильні внаслідок допущення 
грубих помилок.  

На екзамен виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, що 
потребують змістовної письмової відповіді та розв'язку. Екзаменаційний білет 
містить 4 завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою  10; 5; 0 балів. За 
формою і змістом завдання поділяються на два блоки: перший блок містить 2 
теоретичних запитання; другий блок - 2 задачі. 

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно). 
В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 20 балів (0, 5, 10, 15) він 
отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів) та 
незадовільну загальну  підсумкову оцінку. В цьому випадку  отримані 
результати поточного контролю не враховуються. 

Оцінка та екзамен виставляється за національною шкалою (4-х-бальною) 
поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі (за системою 
ЕСТS) за наступними параметрами таблиці: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики Для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 



 12  

13. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, 

комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1. Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення  практичних 
занять з курсу “Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 
напрямів підготовки 6.030504 - Економіка підприємства і для  слухачів 
другої  вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”  
спеціальностей  7.03050401 - Економіка підприємства)  - Укл. Петрова 
В.Ф.,Горєлкіна Ю.В. - Харків: ХНУМГ, 2013.- 106 с. 

1 – 2 

2. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни “Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків” 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напрямів 
підготовки 6.030504 - Економіка підприємства і для  слухачів другої  
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”  
спеціальностей  7.03050401 - Економіка підприємства)  - Укл. Петрова 
В.Ф.,Горєлкіна Ю.В. - Харків: ХНУМГ, 2013.- 19 с. 

1 – 2 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
Рекомендована основна навчальна література  

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. 
Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління 
економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.: 
КНЕУ, 2000. 

Усі теми 

2. 
Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. –К.: ТОВ “Бори 
сфен –М”, 1996. 

 

3. 
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути 
снижения.: Уч. пособие. –М.: Дело и Сервис, 1999. 

6 - 16 

4. 
Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та 
оцінка ризиків: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2005. 

Усі теми 

5. 
Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та 
оцінка ризиків: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 
2006. 

Усі теми 

6. 
Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

 

7. 
Світлична Т.І. Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи 
його вимірювання”. Навчальний посібник. Друге видання, доповнене і 
перероблене. Навч. . пос. –Харків: ХДАМГ, 2004. 

6 - 16 

Допоміжна 
1. Абчук В.А. Предпринимательство и риск. – Л.: ЛФ ВИПК РП. 1991.  

2. 
Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. –Железнодорожный: 
Крылья, 1999. 

6 - 16 

3. 
Дубров А.М., Лагаша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых 
ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пос./ Под ред. Б.А.Лагоши._ М.: 
Финансы и статистика, 1999. 

Усі теми 

4. 
Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій 
економіці: Монографія. К.:ЦУЛ, 2003. 

1 - 5 
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5. 
Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: 
Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. 

1 - 5 

6. 
Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок; расчет и 
риск.- М.: Инфа-М, 1994. 

6 - 16 

7. 
Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленчес-
ких решений: Учебник. – М.: Дело и сервис, 2003. 

Усі теми 

8. 
Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ.- К.: 
Торгово-издательское бюро BHV, 1995. 

12 

9. 
Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование 
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла 
конъюнктуры).- М.: Прогресс, 1982. 

Усі теми 

 
14. Інформаційні ресурси 

 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua  

Усі теми 

2. Офіційний сайт НБУ: http://www.bank.gov.ua Усі теми 

3. Урядовий портал КМУ: http://www.kmu.gov.ua Усі теми 
4. Офіційний сайт міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України: http://www.me.gov.ua 

Усі теми 

5. Офіційний сайт міністерства фінансів України: 
http://www.minfin.gov.ua 

Усі теми 

6. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України: http://www.ssmsc.gov.ua 

Усі теми 

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua    

Усі теми 
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