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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна  

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 8 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 

- самостійна робота: 

Консультації: 

-  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - Форма підсумкового 

контролю: залік 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: методологія та інструментарій аналізу 

проектних рішень. 

Метою вивчення дисципліни «Проєктний аналіз» є: вивчення методів та прийомів, за 

допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально то визначити умови 

його успішної реалізації; дати студентам уявлення про методологію підготовки та реалізації 

проектів, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації проектів, здобуття практичних 

навичок здійснення процедур, прийомів та визначення критеріїв, які використовуються при 

прийнятті проектних рішень. 

 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою вивчення 

дисципліни є: економіка підприємства, економічна теорія, фінанси, маркетинг, менеджмент, 

макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна економіка. 

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Проєктний аналіз»  є підґрунтям для 

подальшого вивчення дисциплін «управління проектами», «економічне управління 

діяльністю суб‟єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності», «Аналіз господарської діяльності». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: 

- термінології, сутті  і особливостей проектного середовища;  

-  задач, принципів та закономірностей створення і розміщення основних фондів 

та інвестиційних програм у світі і в Україні; 

-  стану існуючих основних фондів і ресурсів України;  

- типів і змісту проектів, їхньої структуру, адаптивності та гнучкості;  

- послідовності створення проекту, порядку складання техніко-економічного 

обґрунтування, укладання угоди на виконання проектування, розміщення його, 



контролю, коригування, узгодження, затвердження, передачі замовнику, 

авторського нагляду;  

- сучасних методів проектного аналізу;  

- методів розробки і планування проекту;  

- порядку і норм  реалізації проекту з урахуванням змін для управління 

ризиками шляхом активного використання зворотного зв‟язку; 

-  методів економіко-математичного обґрунтування рішень в управлінні 

проектами. 

2. Уміння  

- виконувати аналіз умовних та реальних проектів з оцінкою ефективності 

проектних рішень, як організаційних, так і загальних;  

- здійснювати розрахунки щодо аналізу окремих показників проекту та оцінки 

їхньої ефективності; користуватись типовими моделями для обґрунтування 

проектних рішень;  

- обґрунтовувати рішення і заходи щодо коригування проекту; прогнозувати й 

оцінювати близькі й віддалені наслідки змін у проекті;   

- складати інвестиційне та ресурсне обґрунтування проектних рішень;  

- розраховувати показники ризиків у проектах та оцінювати їхню значимість зі 

складанням компенсаторних заходів. 

3. 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 державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

 

4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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1 Проектний аналіз та 

концепція проекту 

4 2 2   5 2 2    8 

2 Життєвий цикл проекту 4 2 2   5 - -    8 

3 Концепція затрат і вигід 

у проектному аналізі  

4 2 2   5 - -    9 

4 Цінність грошей у часі. 

Грошовий потік проекту 

4 2 2   5 - -    69 

5 Критерії прийняття 

проектних рішень 

4 2 2   6 - 2    9 

6 Оцінка ризиків проекту 4 2 2   6 - -    9 



7 Маркетинговий аналіз 

проекту 

4 2 2   6 - -    9 

8 Технічний аналіз проекту 4 2 2   6 2  2   9 

9 Інституційний аналіз 4 2 2   6 2  2   9 

10 Екологічний аналіз 4 2 2   6 - - -   9 

11 Соціальний аналіз 4 2 2   6   2   9 

12 Фінансовий  та 

економічний аналіз 

проєкту 

4 2 2   6 2 2 -   9 

Проміжного модульний 

контроль 

- - - -  4 -      

Разом: 48 24 24   72 12 6 6   108 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Проектний аналіз та концепція проекту 

 

 Загальна характеристика предмета курсу “Проектний аналіз”. Мета і завдання, 

змістовна наповнюваність курсу. Методологія проектного аналізу. Концепція та базові 

принципи проектного аналізу. Концепція проекту. Відмінність проекту від програми і плану. 

Взаємозв'язок функціонування організації та проекту. Кількісна вимірюваність проекту. 

Часовий горизонт дії проекту. Цільова спрямованість проектних рішень. Види 

взаємозалежності різних проектів у разі одночасної їх реалізації. Поняття незалежних, 

взаємовиключаючих, умовних, заміщуючи, синергічних проектів. Класифікація проектів за 

класом, типом, видом, тривалістю, масштабом, складністю. Поняття зовнішнього та 

внутрішнього середовищ проекту. Склад учасників проекту. Визначення їх ролі і 

відповідальності під час підготовки та реалізації проекту.  

 

Тема 2. Життєвий цикл проекту 

 

 Концепція та поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проекту на 

складові елементи. Фази та стадії проектного циклу. Передінвестиційна фаза проекту. Підбір 

інформації, виявлення та дослідження нових потенційних інвестиційних можливостей. Вибір 

цілей проекту та його завдань на стадії ідентифікації. Характеристика робіт з макро- та 

мікроаналізу. Мета проекту. Зміст робіт на попередньому етапі та етапі додаткових 

досліджень стадії підготовки проекту. Склад досліджень на стадії розробки та експертизи. 

Розробка функціональної схеми об'єкта проектування. Склад робіт з календарного 

планування проекту та підготовки будівельної документації. Інвестиційна фаза проекту. 

Принципи успішного впровадження проекту. Мета і правила організації та проведення 

тендерів. Порядок виконання робіт на стадіях інженерно-технічного проектування робіт і 

будівництва об'єкта. Необхідність проведення робіт з виробничого маркетингу та набору і 

навчання персоналу. Експлуатаційна фаза проекту; її змістовна характеристика: виробнича 

експлуатація, заміна та оновлення, розширення та інновації. Комплексна заключна оцінка 

проекту. Динаміка та фінансування капітальних витрат і витрат з просування проекту за 

стадіями його життєвого циклу. 

 

Тема 3. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі  
 Поняття вигід і затрат у проектному аналізі. Методичні підходи до визначення 

цінності проекту. Методика розрахунку додаткових вигід і затрат за проектом. Порядок 

розрахунку вигід і затрат у грошовому вимірі. Явні витрати та вигоди, їх використання для 

прийняття рішень. Необхідність оцінки неявних вигід і затрат у разі оцінки проектів, їх 

кількісна оцінка. Вибір методичного підходу до кількісного визначення зовнішніх ефектів 



проекту. Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу. Межі 

використання альтернативної вартості у прийнятті проектних рішень. Класифікація витрат за 

ознаками. Вплив величини постійних і змінних витрат на проектні рішення. Принципи 

розрахунку операційних і фінансових витрат. Порядок урахування витрат минулого періоду. 

 

 

Тема 4. Цінність грошей у часі. Грошовий потік проекту 

 Необхідність урахування зміни вартості грошей у часі при аналізі проектів. Поняття 

майбутньої і теперішньої вартості. Поняття норми прибутку, ставки процента. Простий і 

складний процент, його вплив на майбутню вартість. Обчислення майбутньої вартості 

грошей. Операції компаундування та дисконтування. Вплив на величину теперішньої 

вартості строку життєвого циклу проекту та ставки процента. Майбутня і теперішня вартість 

ануїтету, її використання у проектних розрахунках. Розрахунок вартості грошей за різних 

умов інвестування. Підходи до визначення процентної ставки проекту. Реальна процентна 

ставка. Розрахунок номінальної ставки процента. Вплив інфляції на величину номінальної 

процентної ставки. Поняття інфляційної премії. Прийняття проектних рішень за різними 

інфляційними сценаріями. 

 Поняття проектного грошового потоку та його визначення. Методичні принципи 

розрахунку грошового потоку за проектом. Елементний склад загального грошового потоку 

з активів. Порядок розрахунку операційного потоку грошей. Роль амортизаційних 

відрахувань та їх вплив на зміну проектного грошового потоку. Калькулювання капітальних 

витрат за проектом. Визначення приросту чистого робочого капіталу. Принципи розрахунку 

проектного грошового потоку. Змістовна характеристика можливих додаткових вигід і 

затрат за проектом. Поняття кумулятивного грошового потоку. Прогнозування потоку 

грошових коштів за проектом. 

 

Тема 5. Критерії прийняття проектних рішень 

 

 Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Вибір критеріїв прийняття 

проектних рішень. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Характеристика 

стандартних фінансових критеріїв: економічний зміст, обмеження, переваги і недоліки, 

застосування у практиці оцінки проектних рішень інтегральних показників (чистої 

теперішньої вартості, коефіцієнта вигоди-затрати, внутрішньої норми дохідності, періоду 

окупності, еквівалентного ануїтету, ефективності витрат). Методика розрахунку основних 

фінансових критеріїв та побудова фінансового профілю проекту. Порівняння проектів за 

допомогою різних критеріїв оцінки. Правила використання альтернативних критеріїв для 

незалежних, взаємовиключаючих і залежних проектів. Вибір критеріїв ефективності і 

відбору проектів за існуючих обмежень. Неформальні критерії оцінки проектів. Формування 

систем і пріоритетів компанії, яка здійснює проектну діяльність. Змістовний склад груп 

неформальних критеріїв відбору проектів. Характеристика експертно-аналітичних методів, 

що використовуються за проведення неформальних процедур оцінки проекту. 

 

Тема 6. Оцінка ризиків проекту 

 Поняття ризику та невизначеності. Необхідність урахування рівня невизначеності під 

час прийняття проектних рішень. Характеристика систематичних і несистематичних ризиків 

проекту, можливість їх впливу та усунення під час підготовки та реалізації проекту. 

Класифікація ризиків. Види ризиків на різних стадіях підготовки і реалізації проекту. 

Причини виникнення технічних, політичних, маркетингових, фінансових ризиків, їх ознаки. 

Наслідки функціональних ризиків. Мета аналізу ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику. 

Процедура експертного аналізу ризику. Аналіз ризику методом побудови дерева рішень. 

Аналіз чутливості проекту, методика його проведення. Оцінка факторної еластичності 

показників ефективності проекту. Розрахунок критичних значень змінних проекту, 

визначення межі безпеки. Побудова матриці перевірочних процедур для змінних проекту. 

Аналіз сценаріїв. Прогнозування оптимістичного та песимістичного сценаріїв. Метод 



імітаційного моделювання (Монте-Карло). Методи зниження ризику. Вибір методу 

зниження ризиків залежно від виду ризику. Послідовність резервування коштів на покриття 

непередбачених витрат. Страхування ризиків. Порядок визначення ефективності заходів 

щодо зниження ризиків.  

 

Тема 7. Маркетинговий аналіз проекту 

 Мета і завдання маркетингового аналізу проекту. Взаємозв'язок маркетингового 

аналізу та інших функціональних аспектів проектного аналізу. Інформаційна база 

проведення маркетингового аналізу. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. 

Визначення меж та якісного складу аналізу ринку, аналіз маркетингової ситуації на ринку 

продукції проекту. Концепція попиту у проектному аналізі. Характеристика етапів 

маркетингового дослідження ринку. Зміст аналізу макросередовища у маркетинговому 

аналізі проекту. Вплив макросередовища на проектні рішення, характеристика його 

факторів. Кількісна та якісна характеристика ринку. Суть і завдання аналізу бізнес-оточення 

проекту. Порядок розробки концепції маркетингу. Інформаційна база розробки різних етапів 

концепції маркетингу. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на вибір маркетингової 

стратегії проекту. Характеристика компонентів комплексу маркетингу. Порядок розробки 

плану маркетингу проекту. 

 

Тема 8. Технічний аналіз проекту 

 Мета і завдання технічного аналізу проекту. Межі проведення аналізу технічної 

життєздатності проекту. Складові технічного аналізу. Основні аспекти та порядок 

проведення технічного аналізу проекту. Зміст аналітичної роботи на різних етапах 

технічного аналізу проекту. Основні критерії визначення раціонального розміщення проекту. 

Поняття масштабу проекту. Вимоги та чинники, які впливають на вибір технології. 

Принципи визначення потреби в устаткуванні. Роль інфраструктури проекту при його 

технічній оцінці. Ідентифікація інфраструктури об'єкта проектування. Формування проектної 

команди. Вибір підрядників. Етапи розробки проектної документації. Техніко-економічне 

обґрунтування проекту будівництва. Підготовка, освоєння та забезпечення якості 

виробництва. Матеріально-технічна підготовка проекту. Організація постачання. Методи 

розрахунку капітальних і поточних витрат за проектом. Оцінка витрат на виробництво та 

збут продукції проекту. 

 

Тема 9. Інституційний аналіз проекту 

 Мета та завдання інституційного аналізу. Методичний апарат та інструментарій 

інституційного аналізу, його елементи. Характеристика зовнішнього середовища проекту. 

Правова база, політичні фактори, в межах яких реалізовуватиметься та експлуатуватиметься 

проект. Державна політика, макроекономічне регулювання і регламентація 

зовнішньоторговельної діяльності. Характеристика сильних і слабких сторін організацій-

учасниць проекту. Діагностика рівня та потенціалу менеджменту проекту. Оцінка впливу 

кадрового складу на ефективність виконання проекту. Діагностика організаційної структури. 

Аналіз формальної структури за допомогою коефіцієнтів гнучкості виробничої структури, 

оперативності, раціональності та надійності організаційної структури. Аналіз впливу 

внутрішніх факторів на успішність виконання проекту. 

 

Тема 10. Екологічний аналіз проекту 

 Зміст та завдання екологічного аналізу проекту, етапи його проведення. Критерії 

класифікації та типи впливів проектів на навколишнє природне середовище. Критерії 

кількісного виміру наслідків впливу проектів на довкілля. Методичні підходи до визначення 

та оцінки впливу проекту на навколишнє природне середовище за умов проектування та 

можливості вибору альтернативного варіанту проекту. Умови та ефективність використання 

методів контрольних списків, матриць, діаграми потоків, сумісного аналізу карт. 

Характеристика і послідовність виконання робіт під час оцінки впливу на довкілля 

функціонуючого виробництва. Поняття відверненого сукупного збитку та його використання 



при оцінці екологічних наслідків проекту. Методи оцінки екологічних наслідків, побудовані 

на визначенні ринкової ціни виробництва товарів і послуг та які базуються на визначенні 

витрат, пов'язаних з реалізацією проекту. 

 

Тема 11. Соціальний аналіз проекту 

 Мета і роль соціального аналізу в підготовці та відборі проектів. Підходи до оцінки 

соціальних наслідків проекту. Компоненти соціального аналізу. Межі соціального аналізу, 

його основні елементи. Зміст робіт з проведення соціального аналізу на різних стадіях 

підготовки, реалізації та експлуатації проекту. Характеристика соціального середовища 

проекту та його оцінка. Визначення бенефіціаторів проекту. Сегментування населення за 

етнічно-демографічною і соціально-культурною характеристикою, соціально-організаційною 

структурою. Проектування соціального середовища проекту. Методи підвищення соціальної 

активності населення в зоні реалізації проекту. Формування системи показників, яка 

відображає розвиток регіону, де реалізується проект, прогнозування соціальних індикаторів. 

 

Тема 12. Фінансовий та економічний аналіз проекту 

 Мета і роль фінансового аналізу в підготовці та відборі проектів. Інформаційна база 

прийняття проектних рішень під час проведення фінансового аналізу. Етапи проведення 

фінансового аналізу проекту. Методологічні підходи та інструментарій проведення 

фінансового аналізу проектів. Концепції, на яких базується фінансовий аналіз проекту: 

аналіз вигід і витрат, зміна вартості грошей у часі, альтернативна вартість, формування 

грошового потоку. Зміст основних фінансових документів за проектом. Послідовність 

проведення фінансової діагностики підприємства. Прогнозування плану прибутків за 

проектом. Особливості проведення фінансового обґрунтування проекту. Роль фінансування 

в прийнятті проектних рішень. Завдання і принципи фінансування проектів. Види джерел 

фінансування проектів та їх характеристика. Етапи стратегії формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. Критерії раціоналізації структури фінансування проекту. 

  

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Проектний аналіз та концепція проекту 

Тема 2. Життєвий цикл проекту 

Тема 3. Концепція затрат і вигід у проєктному аналізі  

Тема 4. Цінність грошей у часі. Грошовий потік проєкту 

Тема 5. Критерії прийняття проектних рішень 

Тема 6. Оцінка ризиків проєкту 

Тема 7. Маркетинговий аналіз проєкту 

Тема 8. Технічний аналіз проекту 

Тема 9. Інституційний аналіз 

Тема 10. Екологічний аналіз 

Тема 11. Соціальний аналіз 

Тема12. Фінансовий аналіз та економічний аналіз проєкту 

 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід‟ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов‟язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Проектний аналіз» становить 72 год. (108 год.). 



Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних 

знань з дисципліни «Проектний аналіз»: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням 

конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

- підготовка до семінарських занять;  

- вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

- пошукова робота з електронними джерелами; 

- підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість 

годин(денна/заочна 

форми) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5 год./ 5 год 

2. Підготовка до семінарських занять 18 год./ 5 год 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4 год./ 4 год 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

25 год./61 год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 20 год./ 33 год. 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

 

Індивідуальне завдання є обов‟язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5.Критеріїоцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор 
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202020/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%90.%D0%92.pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202020/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%90.%D0%92.pdf
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http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202020/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%90.%D0%92.pdf
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