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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна/вечір-

ня форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
” 

 
 

Модулів – 1 

     Спеціальність: 

   051 «Економіка» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – проект, 

бізнес-план 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

аспіранта – 3,6 

Третій освітньо-

науковий рівень 

 

 32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

 0  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 58 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32 : 58 

для заочної форми навчання –12: 78 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми аналітичної 

та прикладної економіки» є формування системи знань щодо стратегічних 

моделей розвитку національної економіки; вивчення особливостей  людського 

розвитку в національній економіці; утвердження  інноваційно-

конкурентоспроможної моделі української економіки; аналіз наукових засад та 

економічного механізму розвитку підприємницького потенціалу вітчизняної 

економіки. 

Завданням вивчення дисципліни «Актуальні проблеми аналітичної та 

прикладної економіки» є оволодіння фаховими знаннями про механізми 

формування та реалізації інноваційно-конкурентоспроможної моделі економіки в 

Україні. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати : 

- методологічні засади вивчення стратегій розвитку  національної економіки; 

ˉ закономірності, принципи та чинники засади розвитку інноваційно-

конкурентоспроможної моделі української економіки; 

ˉ сутність, структуру і механізми формування інноваційного людського 

потенціалу української економіки; 

ˉ напрямки та засади здійснення структурних перетворень у економіці 

України на мікро-, мезо- та макрорівнях; 

ˉ основи, особливості та механізми  заснування  власної  підприємницької 

справи. 

вміти : 

ˉ оцінити найоптимальнішу модель розвитку національної економіки, в 

основі якої повинна лежати економічна безпека нації; 

ˉ проаналізувати шляхи формування і розвитку людського потенціалу як 

пріоритетного економічного ресурсу інноваційної економіки; 

ˉ визначити основні ринкові та неринкові механізми структурних 

перетворень вітчизняної економіки; 

ˉ обґрунтувати організаційно-економічні механізми інноваційних змін у 

економіці регіонів країни; 

ˉ основи маркетингу, менеджменту, бізнес-планування  малого і середнього 

підприємництва в ІТ- індустрії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант набуває загальні та 

фахові компетентності: 

- загальнонаукові компетентності: ЗК01,ЗК03, ЗК04.  

-  спеціальні (фахові) компетенції: СК02, СК03. 

Нормативний зміст підготовки доктора філософії, сформульований у таких  

термінах результатів навчання: РН02, РН03, РН04, РН05, РН08, РН10, 

передбачених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за 

спеціальністю  051 «Економіка». 
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4.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення 

інноваційно-конкурентоспроможних моделей розвитку економіки України 

 

Тема 1. Предмет, завдання аналітичної і прикладної економік та 

проблеми їх реалізації. 

Сутність економіки. Предмет, об'єкт, метод і завдання дисципліни. Проблеми 

аналітичної і прикладної економік. 

Економічні закони і закономірності як основа оцінки стану економіки. 

Макроекономічні і регіональні показники оцінки економіки з погляду її 

стабільності і збалансованості. Моделювання причинно-наслідкових економічних 

зв'язків.Сутність і структура цільових програм розвитку національної економіки і 

її регіонів. 

Методи оцінки і аналізу функціонального та територіального розвитку 

національної економіки. 

 

Тема 2. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України 

 

Європейський соціально-економічний реформізм і національні інтереси 

України.Конституційні основи національних економічних інтересів України. 

Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної 

економіки.  

 

Тема 3. Основи розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі 

національної економіки 

Суть інноваційно-конкурентоспроможної економіки та об’єктивна 

необхідність її розвитку в Україні. Концепція, методи та джерела розвитку 

інноваційно-конкурентоспроможної національної економіки. 

Роль держави у формуванні та розвитку інноваційно-

конкурентоспроможної економіки.Світовий досвід із застосування моделі 

інноваційно-конкурентоспроможного розвитку національної економіки.  

 

Тема 4. Формування інноваційного людського потенціалу української 

економіки 

Людський потенціал інноваційної економіки України:сутність і структура. 

Посилення духовної мобільності людського потенціалу в умовах глобалізації. 

Трансформація соціального молодіжного потенціалу у контексті 

постіндустріалізму. 

 Розвиток органічної єдності людини і довкілля в системі національної 

економіки.  
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Тема 5. Аграрний сектор економіки і його роль у продовольчій безпеці 

України 

Особливості ринкового реформування аграрного сектора національної 

економіки. Макроекономічні показники розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 

Основні напрями інноваційно-конкурентоспроможного розвитку 

сільськогосподарського виробництва в контексті реалізації екологозбалансованої 

моделі.  

 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічний механізм реалізації 

інноваційно-конкурентоспроможної моделі розвитку національної економіки 

  

Тема 6. Інституційні перетворення в українській економіці 

Роль приватизації у здійсненні інституційних перетворень вітчизняної 

економіки. Розвиток підприємництва в Україні. 

 Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні.  

 

Тема 7. Організаційно-економічні форми  інноваційного підприємництва 

в Україні. 

Малі ІТ-підприємства і їх роль у створенні інноваційно-конкурентного 

середовища. Венчурне підприємництво, його види та проблеми розвитку в 

Україні 

Корпоративні інноваційні підприємства та їх значення в сучасному процесі 

глобалізації світового ринку технологій (ІТ) 

 

Тема 8. Ринковий механізм регулювання інноваційного підприємництва  
 

Ринкова інноваційна інфраструктура і її становлення в Україні 

Фінансове та інвестиційне забезпечення інноваційного підприємництва 

(сфера ІТ). 

 

Тема 9. Структурні трансформації у промисловому виробництві та 

механізм структурної корекції економіки регіону 

 

Структурна трансформація промислового виробництва регіону. 

Оцінка потенціалу та стану розвитку промисловості регіону як основа визначення 

пріоритетів структурної корекції. 

Переорієнтація інвестиційних потоків у промисловому виробництві регіону 

в процесі структуроутворення. Управління інноваційним процесом у 

промисловості регіону в контексті структурних перетворень. Інституційні 

реформи в промисловому виробництві регіону як чинник структурних змін 

вітчизняної економіки.  
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Тема 10. Організаційно-економічні механізми формування 

регіональних ринків послуг 

Особливості регіональних ринків послуг. Організаційно-економічний 

механізм функціонування ринку послуг. Малий бізнес у сфері послуг регіону. 

Сучасні функціональні механізми регулювання соціально-економічним 

розвитком регіону. Кластерні моделі економічного розвитку регіону. 

Міжрегіональна кооперація в контексті досвіду і розширення Європейського 

Союзу. Взаємодія органів місцевої влади з бізнесом щодо забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 90 32 -   58 90 12 - - - 78 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення інноваційно-

конкурентоспроможних моделей розвитку економіки України 
Тема 1. Предмет, 

метод і завдання 

прикладної економіки і 

проблеми їх реалізації 

5 2 -   3 10 2    8 

Тема 2. Стратегічні 

орієнтири розвитку 

економіки України 

10 2 –   8 8     8 

Тема 3. Основи 

розвитку інноваційно-

конкурентоспроможної 

моделі національної 

економіки 

10 4 -   6 10 2    8 

Тема 4. Формування 

інноваційного 

людського потенціалу 

української економіки 

10 4 -   6 10 2    8 

Тема 5. Аграрний 

сектор економіки і 

його роль у 

продовольчій безпеці 

України 

10 4 -   6 10 2    8 

Разом за змістовим 

модулем 
45 16 0   29 48 8    40 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічний механізм реалізації 

інноваційної моделі розвитку національної економіки 
Тема 6. Інституційні 

перетворення в 

українській економіці 

10 4 -   6 8     8 
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Тема 7. Організаційно-

економічні форми  

інноваційного 

підприємництва в 

Україні 

10 4 -   6 10 2    8 

Тема 8. Ринковий 

механізм регулювання 

інноваційного 

підприємництва 

10 4 -   6 10 2    8 

Тема 9. Структурні 

трансформації у 

промисловому 

виробництві та 

механізм структурної 

корекції економіки 

регіону 

10 4 -   6 8     8 

Тема 10. 

Організаційно-

економічні механізми 

формування 

регіональних ринків 

послуг 

5 2 -   3 6     6 

Разом за змістовим 

модулем  
45 16 -   29 42 4    38 

Усього годин  90 32 -   58 90 12    78 
ІНДЗ              

Усього годин 90 32 -   58 90 12    78 

 

 

6. Самостійна робота 

 

Ш
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Назва змістовного модуля 
Кількість 

годин 

З
м

іс
т
о

в
н

и
й

 м
о

д
у
л

ь
 1

. 
 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання прикладної економіки і 

проблеми їх реалізації 

5 

Сутність основних проблем аналітичної і прикладної економік. 

Економічні закони і закономірності як основа оцінки стану економіки. 

Макроекономічні і регіональні показники оцінки економіки з погляду її 

стабільності і збалансованості. Моделювання причинно-наслідкових 

економічних зв'язків. 

Сутність і структура цільових програм розвитку національної 

економіки і її регіонів. 

Методи оцінки і аналізу функціонального та територіального розвитку 

національної економіки. 

Тема 2. Стратегічні орієнтири розвитку економіки України 8 
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Європейський соціально-економічний реформізм і національні інтереси 

України. 

Конституційні основи національних економічних інтересів України. 

Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку 

національної економіки.  

Тема 3. Основи розвитку інноваційно-конкурентоспроможної 

моделі національної економіки 

6 

Суть інноваційно-конкурентоспроможної економіки та об’єктивна 

необхідність її розвитку в Україні. 

Концепція, методи та джерела розвитку інноваційно-

конкурентоспроможної національної економіки. 

Роль держави у формуванні та розвитку інноваційно-

конкурентоспроможної економіки. 

Світовий досвід із застосування моделі інноваційно-

конкурентоспроможного розвитку національної економіки.  

Тема 4. Формування інноваційного людського потенціалу 

української економіки 

6 

Людський потенціал інноваційної економіки України. 

Посилення духовної мобільності людського потенціалу в умовах 

глобалізації. 

Трансформація соціального молодіжного потенціалу у контексті 

постіндустріалізму. 

Розвиток органічної єдності людини і довкілля в системі національної 

економіки.  

Тема 5. Аграрний сектор економіки і його роль у продовольчій 

безпеці України 

6 

Особливості ринкового реформування аграрного сектора національної 

економіки. 

Макроекономічні показники розвитку сільськогосподарського 

виробництва. 

Основні напрями інноваційно-конкурентоспроможного розвитку 

сільськогосподарського виробництва в контексті реалізації еколого-

збалансованої моделі.  

З
м

іс
т
о

в
н

и
й

 м
о

д
у
л

ь
 2

. 
 

 

Тема 6. Інституційні перетворення в українській економіці 

6 

Роль приватизації у здійсненні інституційних перетворень вітчизняної 

економіки. 

Розвиток підприємництва в Україні. Антимонопольна політика і 

розвиток конкуренції в Україні.  

Тема 7. Організаційно-економічні форми  інноваційного 

підприємництва в Україні 

6 

Малі підприємства і їх роль у створенні інноваційно-конкурентного 

середовища 

Венчурне підприємництво, його види та проблеми розвитку в Україні 

Корпоративні інноваційні підприємства та їх значення в сучасному 

процесі глобалізації світового ринку технологій 

Тема 8. Ринковий механізм регулювання інноваційного 

підприємництва  
6 

Ринкова інноваційна інфраструктура і її становлення в Україні 

Фінансове та інвестиційне забезпечення інноваційного підприємництва 

Тема 9. Структурні трансформації у промисловому виробництві та 

механізм структурної корекції економіки регіону 
6 
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Структурна трансформація промислового виробництва регіону. 

Оцінка потенціалу та стану розвитку промисловості регіону як основа 

визначення пріоритетів структурної корекції. 

Переорієнтація інвестиційних потоків у промисловому виробництві 

регіону в процесі структуроутворення. Управління інноваційним 

процесом у промисловості регіону в контексті структурних 

перетворень. Інституційні реформи в промисловому виробництві 

регіону як чинник структурних змін вітчизняної економіки.  

Тема 10. Організаційно-економічні механізми формування 

регіональних ринків послуг 

3 

Особливості регіональних ринків послуг. 

Організаційно-економічний механізм функціонування ринку послуг. 

Малий бізнес у сфері послуг регіону. Сучасні функціональні механізми 

регулювання соціально-економічним розвитком регіону. 

Кластерні моделі економічного розвитку регіону. 

Міжрегіональна кооперація в контексті досвіду і розширення 

Європейського Союзу. 

Взаємодія органів місцевої влади з бізнесом щодо забезпечення 

соціально-економічного розвитку регіону. 

 

Всього: 58 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання у вигляді проекту та бізнес-плану має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які аспіранти отримують у 

процесі прочитаних лекцій та практичних занять навчання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з написання 

аспірантом проекту та бізнес-плану. Вибір теми здійснюється кожним аспірантом 

індивідуально. 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Макроекономічні проблеми прикладної економіки. 

2. Регіональні проблеми прикладної економіки. 

3. Інституційні проблеми прикладної економіки. 

4. Макроекономічне програмування соціально-економічних процесів. 

5. Регіональні особливості формування цільових програм. 

6. Обґрунтування стратегії і заходів економічної структурної трансформації. 

7. Планування реструктуризації і розвитку соціальних виробництв. 

8. Планування реструктуризації і розвитку сільськогосподарського сектора. 

9. Планування реструктуризації і розвитку базових виробництв промисловості. 

10. Регулювання грошово-кредитного сектора. 

11. Регулювання бюджетно-податкового сектора. 

12. Державне регулювання ІКТ-індустрії національної економіки.  

13. Регулювання соціально-виробничого сектора. 

14. Антимонопольне регулювання. 

15. Фінансово-економічні загрози української економіки. 

16. Інституційні основи національно-економічної безпеки України. 

17.      Основи оцінки депресивності регіону і заходи її подолання. 
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10. Методи навчання 

Самостійна робота аспірантів призначена для оволодіння навчальним 

матеріалом дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи аспірантів складається з такого виду роботи як підготовка і 

написання індивідуальних науково-дослідних робіт, їх презентація.  

 

 

11. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння аспірантами навчального матеріалу 

використовують такі методи оцінювання знань та умінь: 

ˉ оцінка за виконане індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(реферат); 

ˉ оцінка за самостійну роботу; 

ˉ підсумковий контроль. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування самостійної роботи 
Підсумковий тест 

(іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 4 4 4 6 6 6 4 4 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Система оцінювання знань аспірантів здійснюється на основі врахування 

відвідування занять, результатів поточного та підсумкового контролю за 100-

бальною шкалою. 

Залікова оцінка з курсу «Актуальні проблеми аналітичної та прикладної 

економіки» складається із суми балів за поточний і підсумковий контроль 

(іспит)та виставляється за такою шкалою (табл.1.). 

 Таблиця 1 
Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за національною шкалою Оцінка в балах 

А 

Зараховано 

90-100 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е 51-60 

FХ (F) Незараховано 0-50 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма. 

2. Семестровий план. 

3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 
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5. Критерії оцінювання знань і вмінь аспірантів. 

 
14. Література 

Основна: 

1.Білорус О.Г. Економічна глобалістика Світ-система глобалізму: монографія. 

Київ:Ун-т «Україна».2016. –533с. 

2. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник . – Львів: 

„Магнолія 2006”, 2008. – 464с. 

3. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку (за ред. акад. 

НАН України В.М. Гейця) К.:ін-т екон. прогноз. Фенікс, 2003. 

4.Економічна теорія: політекономія (за ред. В. Базилевича), – К: Знання-прес, 

2008.–719с. 

5. Зінь Е. А. Регіональна економіка : підручник. – К. : ВД "Професіонал", 2014. – 

528 с 

6. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна.: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2006.Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні 

процеси та їх інституційне забезпеченн. Монографія (За ред. д.е.н., проф. А. Ф. 

Мельник.). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. 

 7. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх 

розвитку (кол.   моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с. 

8.Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх 

розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. Птухи НАН. К.2016. 

9. Панчишин С. М., Островерх П.І. Аналітична економія: Навч. пос. – К: Знання, 

2006.–723 с. 

10. Ревак І.Інтелектуальний потенціал у системі  економічної безпеки України: 

проблеми теорії і практики: монографія/І.О. Ревак.–Львів–ЛьвДУВС,2015.–416с.  

11.Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України: Монографія. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2006. 

12. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної 

економіки: Навч. посібн. – Львів. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 

2009. – С. 312. 

13. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для 

України:монографія / О.І. Амоша та інші.Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 

2011.–848с. 

 

 

Додаткова: 

1. Колодко Г. Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. – 

К: Основа, 2002. 

2. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський та ін. – К.: 

Знання України. – 2002. – 336 с. 
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3.Литвин А.Є. Тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – 

Вип.2. – С. 132-137  

4. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання 

економіки. К.: Атака, Ельга – Н, 2000. 

5.Мишко С. Як підштовхнути розвиток Іт-галузі в Україні / С. Мишко // Forbes 

Україна. – 2014 

6. Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / Н 35 В.П. 

Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна та ін.; за заг. ред. В.П. 

Вишневського / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 518с. 

7. Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія [А.П. Наливайко, 

О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н.. проф. А.П. Наливайка. - 

К. : КНЕУ, 2014. 5. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-

2015р.р.) „Шляхи європейської інтеграції” (За ред. А. С. Гальчинського і В. М. 

Гейця). К. – 2004. 

8. Фінанси в трансформаційній економіці України. Навч. посібник / за ред. д. е. н, 

поф. Крупки М. І. – Львів. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 

614 с. 

9. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник / Л.І. Федулова. – К.: Либідь. – 

2006. – 80 с. 

10.Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного     суспільства 

України на 2007–2015 роки»./ Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua 

11.Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 – ІV // Все про 

бухгалтерський облік. – 2003. №85 – 11 вересня 

12.Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік. 

13. ІТ-галузь України: підсумки 2015-го і перспективи 2016-го року від керівників 

провідних ІТ-компаній України // Finance.ua 

14. Національна енергетична стратегія України до 2030 року. Офіційний сайт 

Мінпалива та енергетики України. [Електронний ресурс] / - Режим доступу: http: 

www.mpe.kmu.qoi.ua 

15. World Economics Forum, Forbes, 2014, [Електронний ресурс] / - Режим доступу: 

http:;//www.business-standart.com 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотеки: 

- економічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана франка (Львів, проспект Свободи, 18); 

- Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 

Франка (вул. Драгоманова, 5, 17); 

- міські бібліотеки м. Львова: бібліотека АН ім. В.Стефаника (вул. 

В.Стефаника, 2);  

- Львівська обласна бібліотека (пр. Шевченка, 13). 

2. Джерела Інтернет: 

ˉ www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України 

http://olenahrebeshkova.com/wp-content/uploads/2017/03/monographSUZP2014.pdf
http://olenahrebeshkova.com/wp-content/uploads/2017/03/monographSUZP2014.pdf
http://olenahrebeshkova.com/wp-content/uploads/2017/03/monographSUZP2014.pdf
http://www.mpe.kmu.qoi.ua/
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ˉ www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України 

ˉ www.as-rada.gov.ua - сайт Рахункової палати України  

ˉ www.Ier.kiev.ua - сайт Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій 

ˉ www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України 

ˉ www.oecd.org - Організація з економічного співробітництва і розвитку  

ˉ www.wordbank.org.ru - Світовий банк 

ˉ www.icps.kiev.ua - Центр перспективних досліджень.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.oecd.org/
http://www.wordbank.org.ru/
http://www.icps.kiev.ua/

