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Найменування 

показників 

 

Освітній рівень 

 

 

Характеристика навчальної 
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денна  

форма навчання 

 

заочна 

форма навчання 

Кількість  

кредитів – 3 
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Цикл загальної підготовки, 

обов’язкова 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна 

кількість  

годин – 90 

3-й 3-й 

Лекції 

14 год. 4 год. 

Практичні  

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Консультації: 

2 год – 

Вид контролю: залік 

 

 



 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами» є формування у здобувачів вищої освіти сукупності 

знань, вмінь та навичок, необхідних для управління інноваційними та 

інвестиційними процесами в економіці України та розробки інвестиційно-

інноваційної політики. Опанування механізму управління інвестиційно-

інноваційними процесами є передумовою суттєвих радикальних рішень у сфері 

господарського, політичного і в цілому суспільного життя нашої країни.  

Досягненню цілей курсу підпорядкована логіка його викладання, яка 

реалізує поширений у світовій практиці процесний підхід, котрий передбачає 

послідовне вивчення кожної функції управління за схемою: сутність; основні 

елементи та етапи; інструменти та механізми їх ефективної реалізації.  

Предметом навчальної дисципліни «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами» є інноваційні та інвестиційні процеси, які 

відбуваються в Україні.  

Після вивчення дисципліни «Управління інноваційно-інвестиційними 

процесами» здобувачі вищої освіти повинні володіти: 

інтегральною компетентністю: 

здатністю розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальними компетентностями: 

ЗК01 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК02 – здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально-відповідально та свідомо;  

ЗК03 – здатність розробляти та управляти проєктами;  

ЗК07 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  



 

спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями: 

СК02 – здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та інших організацій публічної сфери;  

СК03 – здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування;  

СК04 – Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

СК06 –  здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України;  

СК07 – Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування; 

СК08 – здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях;  

СК09 – здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування;  

СК10 – здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 

СК11 – Здатність розробляти і впроваджувати інвестиційно-інноваційні 

проєкти розвитку громад та територій. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Базовими для вивчення курсу «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами» є такі дисципліни як: «Підприємництво», 

«Основи бізнесу», «Основи управлінської діяльності». 



 

3. Результати навчання за дисципліною 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми результатами 

навчання здобувачів вищої освіти повинні бути: 

 

РН06 

 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні 

моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи. 

РН12 

 

Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у 

сфері публічного управління та адміністрування, включаючи 

аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та 

використання теоретичних та емпіричних методів 

дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків. 

РН13 Планувати розвиток громад та територій, визначати їх стратегічні 

пріоритети, розробляти і впроваджувати інвестиційно-інноваційні 

проєкти, плани, стратегії розвитку. 

 



4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала 

ЄКТС  

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

А Оцінки «відмінно» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, яка 

виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому 

також враховується активність здобувача віщої освіти на практичних і 

семінарських заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи. Відповіді на теоретичні питання, виконання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтуються на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 

та практики інноваційно-інвестиційних процесів. 

В Оцінки «дуже добре» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, який 

недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої 

програми. Здобувач віщої освіти вміє самостійно викласти зміст 

основних питань програми навчальної дисципліни, виконав завдання 

кожної теми та поточного контролю в цілому. Відповіді на питання, 

виконання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань містять окремі неточності щодо знань чинного 

законодавства, теорії та практики інноваційно-інвестиційних процесів. 

С Оцінки «добре» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, який 

недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не 

вміє самостійно викласти зміст деяких питань програми навчальної 

дисципліни. Окремі завдання кожної теми та поточного контролю в 

цілому виконав не повністю.  

D Оцінки «задовільно» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, який 

засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно 

викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, окремі завдання 

кожної теми поточного контролю не виконав.  

Е Оцінки «задовільно» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, який 

засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо 

самостійно викласти зміст більшості питань програми навчальної 

дисципліни. Виконав лише окремі завдання кожної теми поточного  

контролю.  

FХ Оцінки «незадовільно з можливістю повторного складання» 

заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, незнання 

навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; в розкритті 

змісту категорій здобувач допускає неправильні відповіді або зовсім не 

відповідає на питання; при цьому також враховується його активність на 

практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи.  

F Оцінки «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни» заслуговує відповідь здобувача віщої освіти, який мало 

усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу 



знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 

допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти в 

підручнику відповідь. не засвоїв більшості тем навчальної програми не 

вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни. 

Не виконав більшості завдань кожної теми поточного контролю в 

цілому.  

 

Розподіл балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний контроль 

 

 

 

 

 

 

Поточний 

контроль* 

Контроль 

самостійної 

роботи 

 

 

Розділ 1 

Тема 1.1 10 3 

Тема 1.2 10 4 

Тема 1.3 10 4 

Тема 1.4 10 4 

 

 

Розділ 2 

Тема 2.1 10 5 

Тема 2.2 10 5 

Тема 2.3 10 5 

Контроль самостійної 

роботи 

   

30 

Поточний контроль   70  

Загальна сума  100 
 

*Поточний контроль складається з оцінювання: 

– усної відповіді – 2 бали;  

– виконання тестового завдання – 4 бали; 

– виконання практичних завдань – 4 бали. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34  F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



5. Засоби діагностики результатів навчання 

Важливим елементом навчального процесу є поточний контроль. 

Об’єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є: 

– активність роботи на практичних заняттях, у т.ч. активність роботи в 

малих групах; 

– виконання практичних завдань, розв’язання кейсів тощо; 

– виконання тестових завдань. 

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування здобувачів вищої 

освіти, оцінювання виконаних завдань та робіт, обговорення доповідей 

(виступів) за темами практичних занять та аналітичних досліджень, проведення 

тестів, використання кейс-методу, роботи в малих групах та інших 

інтерактивних методів. 

Систематичність та активність роботи здобувачів вищої освіти протягом 

семестру контролюється за такими напрямами:  

 регулярність відвідування практичних занять;  

 виступи на практичних і семінарських заняттях;  

 участь у обговоренні питань відповідної теми;  

 відповіді на запитання викладача;  

 результативність експрес-тестування та експрес-опитування;  

 підготовка аналітичних оглядів та рефератів з окремих питань 

тощо. 

Контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни 

передбачається на основі застосування наступних форм: 

– перевірка завдань, що самостійно виконуються здобувачами вищої 

освіти; 

– проведення тестування, виконання есе за темами навчальної 

дисципліни; 

– участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. 

Оцінювання видів поточної роботи здобувачів здійснюється за бальною 

шкалою в залежності від рівня знань. 

Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та здійснюються таким 

чином, щоб стимулювати ефективну роботу здобувачів вищої освіти протягом 

семестру та забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. 

За результатами оцінювання засвоєння здобувачами вищої освіти 

навчального матеріалу (аудиторна та самостійна робота) визначається рівень 

засвоєння програмного матеріалу та виставляється диференційована підсумкова 

оцінка за бальною шкалою. 



 

6. Програма навчальної дисципліни 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ДЕРЖАВІ 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТЕЙ 

Вступ. Предмет, методи та задачі дисципліни «Управління інноваційно-

інвестиційними процесами».  

Методологічні основи визначення сутності категорій інвестиції, новація, 

нововведення, інновація. Інновація як процес і як результат. Визначення понять 

винахід, відкриття, базисні та поліпшуючі інновації. Інноваційний процес.  

Сутність інвестиційної та інноваційної діяльностей. Основні поняття 

інноваційно-інвестиційної діяльності: інноваційний процес, об'єкти та субєкти 

інвестиційної діяльності. Місце інвестиційної та інноваційної діяльностей у 

економічному розвитку країни.  

ТЕМА 1.2. ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інноваційна інфраструктура: сутність, основні елементи, функції, завдання, 

вектори дій. Мета створення інноваційної інфраструктури та її складові. 

Сучасний стан інноваційної інфраструктури в Україні.  

Інвестиційне середовище та учасники інвестиційного процесу. 

Інструменти управління інвестиційним та інноваційним розвитком.  

Інвестиційний ринок: структура та елементи інфраструктури. Кон'юнктура 

інвестиційного ринку  

ТЕМА 1.3. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ  

Сутність державної інноваційно-інвестиційної політики. Стратегічна мета 

інноваційно-інвестиційної політики України. Нормативно-правове регулювання 

та організаційне забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні. Змістовна характеристика та складові елементи інноваційно-

інвестиційної політики. Чинники впливу на формування інноваційно-

інвестиційної політики.  

Сутність принципів ефективної інноваційно-інвестиційної політики 

держави. Механізми державної інноваційно-інвестиційної політики, напрямки 

їх удосконалення. Форми і методи державного регулювання інвестиційно-

інноваційної політики. 

ТЕМА 1.4. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

Розроблення інноваційної стратегії, принципи та етапи її формування.  

Стратегічна програма розвитку національної економіки. Місце 

інноваційно-інвестиційної політики в загальній стратегії розвитку країни.  

Нормативно-правове регулювання процесів розроблення та реалізації 

стратегії інноваційного розвитку України. 



 

РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

 

ТЕМА 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 

Поняття та сутність інвестиційного проєкту. Завдання інвестиційного 

проєкту. Порядок розробки інвестиційного проєкту. Сутність кожного з етапів 

розробки інвестиційного проєкту.  

Учасники інвестиційного проєктування.  

Класифікація інвестиційних проєктів за різними класифікаційними 

ознаками (за вартістю, за масштабом, за характером та сферою діяльності, за 

якістю, за нормою прибутку). Види інвестиційних проєктів, їх особливості.  

Життєвий цикл інвестиційного проєкту: поняття, сутність. Фази, стадії та 

етапи інвестиційного проєкту.  

ТЕМА 2.2. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета оцінювання проєктв реального інвестування. Методи оцінювання 

ефективності проєктів реального інвестування. Основні показники оцінювання 

економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проєктів реального 

інвестування: чистий зведений доход, індекс доходності, період окупності, 

внутрішня норма доходності, інші; характеристика та порядок розрахунку 

таких показників, взаємозв’язок між ними. Поняття про грошові потоки 

інвестиційного проєкту.  

Портфель інвестиційних проєктів. Поняття інвестиційного портфеля. 

Принципи формування портфеля реальних інвестицій. Основні етапи 

формування портфеля реальних інвестицій. Первинний відбір реальних 

інвестиційних проєктів, що можуть бути обраними до портфеля реальних 

інвестицій. Оцінка інвестиційних портфелів.  

ТЕМА 2.3. ПРОЄКТНЕ УПРАВЛІННЯ 

Управління інноваціями, ризиками, проєктами. Особливості проєктування 

в публічному управлінні. Використання проєктних технологій в системі 

публічного управління та адміністрування.  

Інвестиційні ризики: визначення, сутність, класифікація. Основні поняття 

врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проєктів.  

Оцінка інвестиційних та інноваційних ризиків. Методи оцінки ризиків 

інвестиційного проєкту. Методи експертних оцінок при аналізі інвестиційних 

ризиків. Методи оцінювання рівня окремих інвестиційних ризиків реальних 

інвестиційних проєктів. Методи кількісної оцінки ризиків  

Методи управління ризиками. Способи зниження ризиків в інвестуванні. 

Визначення можливостей профілактики та запобігання окремих видів 

інвестиційних ризиків і ефективності їх страхування.  

 



 

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ДЕРЖАВІ  

Тема 1.1. Основні поняття 

та сутність інноваційної та 

інвестиційної діяльності 

13 2 2   9 12 1    11 

Тема 1.2. Інфраструктурне 

забезпечення інноваційно-

інвестиційної діяльності 

13 2 2   9 12     12 

Тема 1.3. Основи державної 

інноваційно-інвестиційної 

політики  

13 2 2   9 13 1 1   11 

Тема 1.4. Розроблення 

стратегії інноваційного 

розвитку України  

13 2 2   9 13  1   12 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  

Тема 2.1. Загальна 

характеристика та оцінка 

інноваційно-інвестиційного 

проєкту як об’єкта 

управління  

12 2 2   8 12     12 

Тема 2.2. Методи 

оцінювання ефективності 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності  

12 2 2   8 13 1    12 

Тема 2.3. Проєктне 

управління 

14 2 2   8 15 1 2   12 

Всього 90 14 14  2 60 90 4 4   82 

 



 

6.3 Теми практичних (семінарських) занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ДЕРЖАВІ 

1 Тема 1.1. Основні поняття та сутність інноваційної 

та інвестиційної діяльності 

1 Інвестиції та інновації: визначення, сутність. 

2 Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної 

діяльності. 

3 Життєвий цикл інновацій. 

2  

2 Тема 1.2. Інфраструктурне забезпечення 

інноваційно-інвестиційної діяльності 

1 Інноваційна інфраструктура: сутність, основні 

елементи, функції, завдання, вектори дій. 

2 Інноваційна інфраструктура в Україні. 

3. Інвестиційний ринок: структура та елементи 

інфраструктури. 

4 Кон’юнктура інвестиційного ринку.  

2  

3 Тема 1.3. Основи державної інноваційно-

інвестиційної політики 

1 Державна інноваційно-інвестиційна політика. 

Стратегічна мета інноваційно-інвестиційної 

політики України.  

2 Принципи ефективної інноваційно-інвестиційної 

політики держави.  

3 Механізми державної інноваційно-інвестиційної 

політики.  

2 1 

4 Тема 1.4. Розроблення стратегії інноваційного 

розвитку України 

1. Розроблення інноваційної стратегії, принципи та 

етапи її формування. 

2. Стратегічна програма розвитку національної 

економіки. 

3. Нормативно-правове регулювання процесів 

розроблення та реалізації стратегії інноваційного 

розвитку України. 

2 1 



РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

5 Тема 2.1 Загальна характеристика та оцінка 

інвестиційного проєкту як об’єкта управління 

1.Поняття, завдання та порядок розробки 

інвестиційного проєкту. 

2. Учасники інвестиційного проєктування. 

3. Класифікація інвестиційних проєктів. 

4. Етапи життєвого циклу проєкту. 

2  

6 Тема 2.2. Методи оцінювання ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності 

1. Особливості аналізу інноваційно-інвестиційної 

діяльності. 

2. Основні показники оцінки ефективності 

інноваційно-інвестиційних проєктів. 

3. Поняття інвестиційного портфеля. 

2  

7 Тема 2.3 Проєктне управління 

1. Особливості проєктування в публічному 

управлінні. 

2. Інвестиційні ризики: визначення, сутність, 

класифікація. 

3. Методи виміру ризику при реалізації 

інвестиційних проєктів. 

4. Методи кількісної оцінки ризиків. 

5. Методи управління ризиками. 

2 2 

 Разом 14 4 
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національної економіки (економічний аспект): монографія / за ред. Л.М. 
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4. Офіційний сайт Державної служби статистики України 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

URL: http://www.me.gov.ua. 

6. Офіційний портал Кабінету Міністрів України: 

URL: http://www.kmu.gov.ua. 

7. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 

URL: http://www.me.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: 

URL: http://www.minfin.gov.ua. 

9. Офіційний сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації 

України https://thedigital.gov.ua/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
../../Downloads/ https:/www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
http://zakon.rada.gov.ua/
https://rada.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/


10. Офіційний портал Державної фіскальної служби України: 

URL: http://sfs.gov.ua/. 

11. Офіційний сайт Державної регуляторної служби України: 

URL: http://www.dkrp.gov.ua/. 

12. Офіційний сайт Статистики Євростату: 

URL: http://ec.europa.eu/eurostat/. 

13. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України 

URL: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index. 

14. Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/ 

 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна: 

Мультимедійна аудиторія. 

http://sfs.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index
https://www.kmu.gov.ua/
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