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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Ринкові відносини, формування багатоукладної економіки країни та розвиток різних 

форм господарювання вимагає відповідного кадрового забезпечення і суттєвих змін у 

підготовці фахівців. Статистична підготовка є важливою складовою частиною їх 

методологічної підготовки в галузі якісно-кількісного аналізу масових явищ. Забезпечується 

вона вивченням навчальної дисципліни «Статистика», яка дозволяє оволодіти основними 

методами статистичного дослідження: статистичне спостереження, зведення та групування 

матеріалів статистичного спостереження, статистичний аналіз показників. Використання 

статистичних методів в управління економікою, як на макрорівні так і на мікрорівні, дає змогу 

створити умови для підвищення ефективності управління на основі вірогідної оцінки стану і 

можливостей різних сфер діяльності, своєчасного визначення тенденцій, прогнозування їх 

розвитку і оцінки результатів функціонування ринкових відносин. Це формує у студентів 

впевненість у фундаментальності економічних наук, чиї закони не можна знехтувати ні в 

управлінні економікою країни, ні власним бізнесом. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є розміри й кількісні співвідношення масових явищ і 

процесів в економіці і закономірності їх формування, розвитку зв’язку. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями про суть і принципи 

статистичних методів аналізу, взаємозв’язку етапів статистичного дослідження, методів збору 

та підготовки даних до статистичного аналізу,  принципів побудови та використання основних 

стохастичних методів для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виконання збору, 

систематизації та класифікації статистичної інформації з метою вирішення конкретних 

завдань аналізу економічного і соціального розвитку. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни ознайомлення з основними категоріями, 

поняттями, прийомами і методами оцінки соціально-економічних явищ і процесів, що 

відбуваються у суспільстві;  вивчення принципів організації статистичних обстежень, обробки 

і зведення даних; набуття практичних навичок обчислення та інтерпретації статистичних 

показників, аналізу масивів статистичних даних, вимірювання інтенсивності динаміки та 

щільності зв’язку; формування вмінь визначення факторів, які формують рівень, варіацію і 

розвиток суспільних явищ та оцінювання сили їхнього впливу, творчого пошуку шляхів 

покращення виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-економічного 

розвитку суспільства з використанням основних показників, прийомів та методів статистики; 

вивчення вітчизняного та світового досвіду і здійсненні статистичних досліджень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів зі 
 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Математика для економістів», «Теорія та історія фінансової системи» та передує вивченню 

навчальних дисциплін  «Гроші і кредит», «Фінанси», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Митна справа», «Міжнародні фінанси», «Облік та аналіз 

державних доходів і зборів», «Державне регулювання економіки», «Інвестування», «Фінансова 

політика України». 

спеціальності 071 
дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Математика для економістів», «Історія бухгалтерського обліку» та передує вивченню навчальних 

дисциплін  «Гроші і кредит», «Фінанси», «Звітність підприємств», «Страхування», «Звітність у 
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бюджетних установах», «Державне регулювання економіки», «Інвестування», «Фінансова політика 

України», «Звітність малих підприємств», «Аналіз банківської діяльності». 

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 
дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Математика для економістів», «Теорія та історія управління» та передує вивченню навчальних 

дисциплін  «Бухгалтерський облік», «Публічне управління соціальним розвитком», «Теорія і практика 

публічного адміністрування», «Управління державними та місцевими фінансами», «Економічна 

діагностика», «Інвестування», «Бюджетна система», «Податкова система»,  

спеціальності 051 «Економіка» 
дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Математика для економістів», «Теорія та історія фінансової системи» та передує вивченню 

навчальних дисциплін  «Моделювання економіки», «Прогнозування соціально-економічних 

процесів», « Фінанси, гроші і  кредит», «Фінансовий аналіз», «Державне регулювання економіки», 

«Національна економіка», «Імітаційне моделювання економічних систем», «Комп’ютерний аналіз 

фінансових ринків», «Моделі економічної динаміки». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: принципи вивчення масових явищ; зміни в соціально-економічних процесах; 

місце і роль статистики в системі економічних наук; принципи організації статистичних 

служб; зв'язок статистики з економікою; сучасні статистичні проблеми; основні етапи і методи 

статистичного дослідження; основні способи і принципи обробки статистичної інформації та її 

аналіз; зміст і основні тенденції економічних процесів на макро- і мікрорівні; відмінність між 

ознаками і показниками і зв'язок між ними; систему статистичних показників для проведення 

комплексного статистичного дослідження; принципи побудови статистичних показників; 

основні методи статистичного аналізу соціально-економічних явищ; основи вибіркового 

методу; аналіз часових залежностей методом рядів динаміки; основи теорії економічних 

індексів і їх застосування; основи кореляційно-регресійних моделей і дослідження відповідних 

залежностей. 

б) уміти: організувати і провести статистичне спостереження; застосовувати основні 

прийоми і методи збору і обробки статистичної інформації; здійснювати зведення і 

групування даних;  грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

використовувати методику статистичного аналізу соціально-економічних процесів і явищ; 

будувати і читати таблиці, графіки і діаграми; виконувати  статистичні розрахунки та уміти 

інтерпретувати отримані показники (відносні, середні величини, показники варіації, динаміки, 

індекси); проводити статистичний аналіз з використанням комп'ютерних програм; самостійно 

і творчо використовувати теоретичні знання в області статистики в процесі подальшого 

навчання; кваліфіковано інтерпретувати статистичні публікації; використовувати методи 

статистичного оцінювання і прогнозування; будувати економіко-статистичні моделі і їх 

досліджувати; застосовувати комп'ютерні технології в соціально-економічних дослідженнях. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

Форми контролю: поточне тестування, підсумковий модульний контроль, іспит. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Методологічні засади статистики.  

Тема 2. Статистичне спостереження.  

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних.  

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.  

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники.  

Тема 6. Аналіз рядів розподілу.  

Тема 7. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.  

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків.  

Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки.   

Тема 10. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.  

Тема 11. Індексний метод.  

Тема 12. Вибірковий метод.  

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ. 

Загальне уявлення про статистику та короткі відомості з її історії. Особливості статистики 

як самостійної суспільної науки. Предмет статистики. Теоретичні основи статистики. Зв’язок 

статистики з іншими суспільними науками. 

Основні категорії статистики: статистична сукупність, статистична закономірність, закон 

великих чисел. Статистичні ознаки та їх класифікація. Варіація ознак. Статистичні 

закономірності та форми їх вияву.  

Загальне поняття про статистичну методологію. Етапи статистичного дослідження. 

Основні розділи статистичної науки. 

Завдання і функції статистики на сучасному етапі. Принципи сучасної організації 

статистики в Україні. Структура статистичних органів, їх права і обов’язки.  

 

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Суть статистичного спостереження та його організація. План статистичного 

спостереження. Програмно-методологічні питання плану спостереження: мета і завдання 

спостереження, об’єкт і одиниці спостереження, одиниця обліку, програма спостереження. 

Організаційні питання плану статистичного спостереження: місце і час спостереження, 

критичний момент, органи спостереження, кадри і матеріально-технічна база спостереження. 

Джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 

Звітність – основна форма статистичного спостереження. Поняття звітності, її значення і 

вимоги до неї. Порядок затвердження форм статистичної звітності та завдання її 

вдосконалення. Значення звітності для оперативного контролю і керівництва діяльністю 

підприємств. 

Види звітності за періодичністю і способом подання (річна і поточна звітність, поштова і 

телеграфна звітність), за порядком проходження (централізована і децентралізована звітність). 

Типова і спеціалізована звітність. Основні реквізити звітності. 

Спеціально організоване статистичне спостереження. Переписи – одна із форм спеціально 

організованого статистичного спостереження, їх необхідність і значення. Основні види 

переписів. Порядок і особливості переписів. 

Реєстри: єдині державні реєстри населення, суб’єктів діяльності, домашніх господарств, 

земельного фонду, технологій. 

Види статистичного спостереження: за часом реєстрації фактів (поточне, періодичне, 

одноразове), за способом одержання інформації (безпосереднє, документальне, опитування), 
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за повнотою охоплення одиниць спостереження (суцільне і несуцільне). Види несуцільного 

спостереження: вибіркове, основного масиву, монографічне, анкетне, моніторинг. 

Перевірка достовірності статистичних даних, її значення і організація. Контроль 

результатів спостереження: арифметичний і логічний. Види помилок спостереження, шляхи 

запобігання їм, способи виявлення і виправлення. 

 

ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

Поняття та основні елементи статистичного зведення. Організація і техніка статистичного 

зведення. Просте і групове зведення. 

Групування – основа наукової обробки даних статистики. Суть статистичних групувань та 

їх роль у статистичному аналізі. Застосування статистичних групувань для вивчення 

суспільних явищ, зв’язків між ними і структури сукупності. Класифікація групувань за метою 

і завданням дослідження та кількістю групувальних ознак. Поняття про групувальну ознаку. 

Види групувальних ознак. Поняття про інтервали, встановлення розміру інтервалів. 

Ряди розподілу: атрибутивні і варіаційні. Елементи рядів розподілу. Побудова рядів 

розподілу, їх графічне зображення. 

 

ТЕМА 4. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ 

Загальне поняття про статистичні таблиці, їх роль і значення в статистиці. Підмет і 

присудок таблиць. Види таблиць. Правила побудови таблиць. 

Поняття статистичного графіка. Роль і значення статистичних графіків у соціально-

економічних дослідженнях. 

Основні елементи статистичних графіків: поле графіка, графічний образ, просторові 

орієнтири, масштабні орієнтири. 

Класифікація статистичних графіків та техніка їх побудови. 

Картограми. Картодіаграми. 

 

ТЕМА 5. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Суть і значення статистичних показників. Види і функції статистичних показників. 

Поняття про абсолютні величини, їх значення в статистиці. Одиниці вимірювання абсолютних 

величин: натуральні, вартісні, трудові. Види абсолютних величин. 

Відносні величини, їх суть, форми виразу. Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин. 

Застосування відносних величин в практичній діяльності. Основні види відносних величин: 

планового завдання, виконання плану, динаміки, структури, координації, порівняння, 

інтенсивності. 

Необхідність комплексного застосування абсолютних і відносних величин у 

статистичному аналізі. 

Поняття про середні величини та їх значення в статистиці. Основи обчислення середніх 

величин. Види середніх величин. 

Середня арифметична проста і зважена. Середня гармонічна та умови її застосування. Інші 

степеневі середні величини. 

Розподільчі середні – мода і медіана, їх суть і порядок обчислення. 

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ 

Суть варіації масових явищ. Показники варіації і їх значення в статистиці. Статистичні 

характеристики варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат 

відхилень (дисперсія), середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.  

Основні характеристики форми розподілу. Характеристики нерівномірності розподілу, 

асиметрії. 

Види дисперсій. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. 
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ТЕМА 7. АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ 

Нерівномірність розподілу. Коефіцієнти локалізації та концентрації. 

Вивчення структури і структурних зрушень. Коефіцієнт подібності (схожості) структур. 

Часткові показники структурних зрушень. Оцінка інтенсивності структурних зрушень: 

лінійний та квадратичний коефіцієнти структурних зрушень. 

Розшарування сукупності. Статистичні показники концентрації, локалізації та 

диференціації. Коефіцієнт фондів. Децильний коефіцієнт диференціації. Коефіцієнти Лоренца 

і Джині. 

 

ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 

Завдання статистики при вивченні взаємозв’язку суспільних явищ. Види взаємозв’язків 

між явищами.  

Метод аналітичного групування. Дисперсійний аналіз. Правило розкладання варіації та 

економічна суть кореляційного відношення.  

Основи кореляційно-регресійного аналізу. Оцінка лінії регресії. Лінійний коефіцієнт 

кореляції.  Перевірка істотності зв’язку. 

Непараметричні методи оцінки взаємозв’язків між явищами: емпіричний коефіцієнт 

зв’язку, коефіцієнт асоціації, ранговий коефіцієнт кореляції. Аналіз таблиць взаємної 

спряженості. Показники взаємного спряження К. Пірсона та А. Чупрова. 

 

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ  

Поняття про ряди динаміки, його елементи і правила побудови. Види рядів динаміки та їх 

особливості. Статистичні характеристики динамічних рядів: абсолютний приріст, темп 

зростання, темп приросту, абсолютне значення одного проценту приросту. 

 Методи обчислення середніх у рядах динаміки. 

 

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ 

Вивчення основної тенденції розвитку. Основні прийоми перетворення рядів динаміки: 

спосіб укрупнення періодів, зведення рядів до однієї основи, згладжування та аналітичне 

вирівнювання рядів динаміки. Поняття про рівняння тренду. Порівняльний аналіз рядів 

динаміки. Статистичне вивчення сезонних коливань. 

 

ТЕМА 11. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД 

Суть індексів. Завдання індексного аналізу. Види індексів. Індивідуальні і загальні індекси. 

Порядок обчислення індивідуальних індексів. Агрегатний індекс як основна форма 

економічного індексу. Агрегатний індекс фізичного обсягу продукції (товарообігу), цін, 

собівартості, продуктивності праці та інші.  

Системи взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного приросту за 

факторами. 

Середній арифметичний і середній гармонічний індекси. Базисні і ланцюгові індекси, їх 

взаємозв’язок.  

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Територіальні індекси. 

 

ТЕМА 12. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД 

Суть вибіркового спостереження, причини і умови його застосування. Переваги 

вибіркового методу порівняно з іншими методами статистичного спостереження.  

Характеристики генеральної і вибіркової сукупності. Репрезентативність вибірки.  

Види і способи відбору. Повторний і безповторний відбір.  

Помилки вибіркового спостереження. Визначення меж довірчих інтервалів та необхідної 

кількості вибірки. 

 



8 
 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна  

1. Акімова О. В., Дубинська О. С. Статистика в малюнках та схемах: Навчальний посібник. 

— К.: Центр учбової літератури, 2007 — 168 с. 

2. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2002. 

3. Бек В.Л., Капленко Г.В. Статистика: Практикум – Л.: Новий Світ-2000, 2007. 

4. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики. – К.: Либідь, 2001. 

5. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики: Практикум / А.М.Єріна, З.О.Пальян. — 5-

те вид., стер.. – К.: Знання, 2006. – 255 с. 

6. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 127с. 

7. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Теорія статистики / Європ. ун-т фінансів, інформ. 

систем, менеджменту і бізнесу. – К., 2000 

8. Нариси з історії статистики України. 2-ге вид. – К.: Держкомстат, 1999. – 154 с. 

9. Ковалевський Г.В. Статистика. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 313 с. 

10. Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю: 

навчальний посібник / [Заць С.В., Ганах Н.І., Остапенко Я.О., Прокопенко В.В.]. – Ірпінь: 

Національний університет ДПС України, 2010. – 374 с. 

11. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів, 

«Світ», 1995. 

12. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / О.Є. Лугінін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 

2007. – 608 с. 

13. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова.- К.: Центр навчальної 

літератури, 2005.- 580с. 

14. Мармоза А.Т. Теорія статистики: [Навч. посіб. для підгот. фахівців екон. спец.]. – К.: 

Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 389с. 

15. Матковський С.О. Практикум з навчальної дисципліни «Статистика»: Навчальний 

посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовін, О.Р. Марець. – Л.: Вид-во ЛНУ ім.. І. Франка, 

2009. – 215 с. 

16. Моторін Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 324 с. 

17. Нариси з історії статистики України. 2-ге вид. – К.: Держкомстат, 1999. – 154 с. 

18. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: впровадження і 

використання. – К.: Основи, 2000. – 351 с. 

19. Попов І.І., Федоренко В.С. Теорія статистики: Практикум / Попов І.І., Федоренко В.С.; 

Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 202 с. 

20. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / 

Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші/— К.: Центр учбової літератури, 

2009. — 208 с. 

21. Статистика: Підручник / Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та ін.; За наук. 

Ред.. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. 

22. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. 

23. Чекотовський Є.В Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL. – К.: 

«Знання», 2000. 

24. Шопіс Л.П. Загальна теорія статистики: [Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. 

закладів]. – Хмельницький: НВП «Евріка» ТОВ, 2001. – 197с. 

25. Штангрет А.М. Статистика: Навчальний посібник/ А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

 

Нормативне забезпечення 

1. Закон України «Про державну статистику» № 2614-12 від 17.09.1992 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 

2. Про Всеукраїнський перепис населення : Закон України від 19.10.2000  №2058-III. // 

Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua/


9 
 

3. Про інформацію : Закон України  від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII  // Голос України. 

– 1992. – 13 листопада. 

4. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 

2003 року №851-ІV із змінами та доповненнями. 

5. Про сільськогосподарський перепис : Закон України від 23 вересня 2008 року №575-VI. 

6. Указ Президента України «Про символіку Державної служби статистики України» від 

6 квітня 2011 року N 396/2011 

7. Указ Президента України "Про Державну службу статистики України" від 06.04.2011 р. 

№ 396/2011. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 «Про 

затвердження Положення про Державну службу статистики України» 

9. Розпорядження Кабінету Міністрів від 9 квітня 2008 р. № 581-р "Про проведення у 

2020 році Всеукраїнського перепису населення" (зі змінами та доповненнями) // Режим 

доступу : http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/2016/kmu_581-p.pdf 

10. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Положення про 

порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України» від 28.11.2005р. №386. 

 
 

РОЗДІЛ 5. ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
1. Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog  

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

3. Головне управління статистики у Львівській області: www.stat.lviv.ua  

4. http://hdr.undp.org/en/ – «Доповідь про людський розвиток» – основне джерело інформації для 

аналітичного дослідження.  
5.  http://www.oecd-ilibrary.org/statistics – Різноманітні статистичні дані для країн-членів ОЕСР 

(Організація економічного співробітництва та розвитку).  

6.  http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 – Статистика по більшості країн світу в базах даних 

Міжнародного валютного фонду. 
7. Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по підприємствах, товарах і 

виробниках. – Режим доступу : www.metaukraine.com/WINP/spravka.  

 

 

 

 
 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/polog_u.html
http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/post_481_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/post_481_2014.htm
http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/2016/kmu_581-p.pdf
http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/2016/kmu_581-p.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.stat.lviv.ua/
http://www.metaukraine.com/WINP/spravka.%209
http://www.metaukraine.com/WINP/spravka.%209

