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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 6

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 2

Лекції, годин 15

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 45

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 3

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування професійних знань і навичок, необхідних для організації і 
проведення фінансового аналізу на підприємстві, координації діяльності 
підприємства у відповідності з отриманими результатами щодо його проведення

Завдання - опанування теоретичних основ фінансового аналізу, сутності 
фінансово-економічних явищ і процесів, їх взаємозв’язку й взаємозалежності з 
метою підготування даних для прийняття фінансово-економічних і управлінських 
рішень; опанування методик аналізу для раціонального використання фінансових 
ресурсів підприємства і виявлення можливих резервів підвищення ефективності 
діяльності; отримання  практичних навичок фінансового аналізу, систематизування 
й моделювання фінансових процесів і явищ, визначення впливу чинників, 
оцінювання фінансового становища, виявлення резервів підвищення ефективності 
функціонування підприємства



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Аналіз капіталу і фінансового стану підприємств

Тема 1. Сутність, значення та основи 
фінансового аналізу

8 1 2 5

Тема 2. Інформаційне забезпечення 
фінансового аналізу

8 1 2 5

Тема 3. Загальна оцінка фінансового
становища підприємства

13 3 6 4

Тема 4. Аналіз грошових потоків
підприємства

12 2 6 4

Тема 5. Аналіз формування й розміщення 
капіталу

9 1 2 6

Тема 6. Аналіз стану і використання
оборотного капіталу підприємства

9 1 2 6

Разом за змістовним модулем 1 59 9 20 30

Змістовий модуль 2: Аналіз результативності та інвестиційної діяльності підприємства

Тема 7. Оцінка і аналіз результативності 
діяльності підприємства

10 2 4 4

Тема 8. Аналіз інвестиційної діяльності
підприємства

11 2 4 5

Тема 9. Аналіз фінансового стану
неплатоспроможних підприємств

10 2 2 6

Разом за змістовним модулем 2 31 6 10 15

Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда. 
Зміст і цілі фінансового аналізу в умовах ринкової економіки

2

2 Семінар запитань і відповідей.  
Еволюція балансового звіту

2

3 Семінар з виконанням практичних задач.  
Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

6

4 Семінар з виконанням практичних задач. 
Аналіз грошових потоків підприємства

6

5 Семінар з виконанням практичних задач. 
Аналіз формування й розміщення капіталу

2

6 Семінар з виконанням практичних задач. 
Аналіз стану і використання оборотного капіталу підприємства

2

7 Семінар з виконанням розрахункових задач. 
Оцінка і аналіз результативності діяльності підприємства

4

8 Семінар з виконанням практичних задач. 
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

4

9 Семінар запитань і відповідей. 
Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств

2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.



3 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Аналіз капіталу і фінансового стану підприємств

Семінар – 
розгорнута бесіда. 

Зміст і цілі 
фінансового 

аналізу в умовах 
ринкової 

економіки

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:  Зміст і цілі 

фінансового аналізу в умовах ринкової економіки. 

Схема фінансового й управлінського аналізу. Історія 

розвитку фінансового аналізу. Особливості зовнішнього 

фінансового аналізу. Еволюція підходів до аналізу 

фінансової звітності. Школа «статистичного 

фінансового аналізу». Школа «мультиваріантних 

аналітиків». Школа аналітиків, зайнятих 

прогнозуванням можливого банкрутства компаній. 

Школа «учасників фондового ринку». Класифікація 

методів і прийомів фінансового аналізу. 

Горизонтальний  аналіз. Вертикальний (структурний) 

аналіз. Трендовий аналіз. Аналіз відносних показників 

(коефіцієнтів). Порівняльний (просторовий) аналіз. 

Факторний аналіз. Основні типи моделей, 

використовуваних у фінансовому аналізі. 

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар запитань і 
відповідей. 
Еволюція 

балансового звіту

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:  Вимоги до 

фінансової звітності. Принципи фінансової звітності. 

Еволюція балансового звіту. Вимога МСБО до 

структури балансу. Розділи активу та пасиву балансу. 

Статті балансу. Балансові рівняння. 

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату

Семінар з 
виконанням 

практичних задач. 
Експрес-аналіз 

фінансового стану 
підприємства 

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань: Поняття 

фінансового стану підприємства і завдання його 

аналізу. Мета аналізу фінансового стану. Експрес-

аналіз фінансового стану підприємства. Підготовчий 

етап експрес аналізу, попередній огляд бухгалтерської 

звітності, економічне читання й аналіз звітності. 

Ліквідність та платоспроможність підприємства. Аналіз 

фінансової сталості підприємства. Стан оборотних 

коштів. Стан основних коштів підприємства. 

Забезпеченість матеріальних запасів власними 

оборотними коштами. Коефіцієнт маневреності власних 

коштів. Коефіцієнт довгострокового залучення 

позикових коштів. Коефіцієнт накопичення зносу. 

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. 

Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності 

підприємства. Аналіз ділової активності підприємства 

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:    Види грошових 

потоків і їх оцінка. Ануітет. Майбутня вартість 

термінового ануітету постнумерандо. Приведена 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач. 
Аналіз грошових 

потоків 
підприємства

4

вартість термінового ануітету постнумерандо. Чинники 

“припливу” оборотного капіталу. Чинники “відпливу” 

оборотного капіталу. Прогнозування грошового потоку. 

Моделі оптимізації коштів. Модель Баумола. Модель 

Міллера-Орра.  

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар з 
виконанням 

практичних задач. 
Аналіз 

формування й 
розміщення 

капіталу

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:    Значення і 

завдання аналізу формування та розміщення капіталу. 

Мета аналізу формування і розміщення капіталу. Аналіз 

наявності, складу і динаміки джерел формування 

капіталу. Аналітичне групування й аналіз статей активу 

та пасиву балансу.  Аналіз динаміки структури 

власного капіталу. Аналіз динаміки структури 

позиченого капіталу. Аналіз розміщення капіталу 

підприємства. Аналітичне групування й аналіз статей 

активу балансу. Склад і динаміка основного капіталу. 

Аналіз динаміки і складу оборотних активів  

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар з 
виконанням 

практичних задач. 
Аналіз стану і 
використання 
оборотного 

капіталу 
підприємства

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:    Завдання аналізу 

та класифікація оборотного капіталу. Класифікація 

оборотних коштів. Елементи оборотних коштів. Стадії 

кругообігу капіталу. Нормовані оборотні кошти. 

Ненормовані оборотні кошти. Власні оборотні кошти. 

Позикові оборотні кошти. Склад і структура оборотних 

коштів за ступенем ліквідності. Склад і структура 

оборотних коштів за ступенем ризику вкладень 

капіталу. Аналіз наявності оборотного капіталу. 

Надлишок оборотного капіталу. Ваємозв’язок 

операційного та фінансового циклу. Аналіз 

ефективності використання оборотного капіталу. 

Середній залишок оборотного капіталу. Коефіцієнт 

оборотності капіталу.  

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Змістовий модуль 2: Аналіз результативності та інвестиційної діяльності підприємства

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач. 

Оцінка і аналіз 
результативності 

діяльності 
підприємства

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:  Цілі аналізу 

фінансових результатів. Показники, які характеризують 

фінансові результати. Валовий прибуток. Прибуток від 

операційної (основний) діяльності. Прибуток від 

звичайної діяльності. Чистий прибуток. Рентабельність 

діяльності. Показники рентабельності діяльності 

торговельних підприємств. Методика аналізу валового 

прибутку. Алгоритм розрахунку впливу чинників на 

суму валового прибутку. Аналіз прибутку від 

операційної діяльності і рентабельності. Розрахунок 

критичного обсягу зони безпеки.      

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач. 
Аналіз 

інвестиційної 
діяльності 

підприємства

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:   Методи оцінки 

інвестиційних проектів. Метод розрахунку чистого 

приведеного ефекту. Метод розрахунку індексу 

рентабельності. Метод розрахунку норми 

рентабельності. Метод розрахунку терміну окупності 

інвестицій. Метод розрахунку ефективності інвестицій. 

Аналіз альтернативних інвестиційних проектів. Аналіз 

інвестиційних проектів в умовах ризику й інфляції. 

Імітаційна модель оцінки ризику. Методика зміни 

грошового потоку.    

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар запитань і 
відповідей. Аналіз 
фінансового стану 
неплатоспроможн

их підприємств

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення питань:  Поняття 

неспроможності і банкрутства. Банкрутство. Санація. 

Досудова санація. Розпорядник майна. 

Реструктуризація підприємства. Ліквідація. Ліквідатор. 

Арбітражний керуючий. Мирова угода. Завдання і 

джерела інформації аналізу фінансового стану 

неплатоспроможних підприємств. Методика аналізу 

фінансового стану. Аналіз динаміки валюти балансу і 

його структури. Аналіз джерел власних коштів. Аналіз 

витрат на виробництво. Аналіз прибутковості 

підприємства. Аналіз використання доходу. Методика 

аналізу виробничо-господарської діяльності.  Аналіз 

об'єктів соцкультпобуту. 

Джерела [1]-[12] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату

7. Результати навчання

1 Знання теоретичних основ фінансового аналізу, а саме: сутності, завдань і функцій 

2 Знання нормативних вимог до фінансової звітності

3 Знання показників фінансової сталості та платоспроможності, рентабельності та ділової 
активності підприємства

4 Знання класифікації грошових потоків

5 Розуміння процесу прогнозу-вання грошового потоку

6 Розуміння моделей оптимізації коштів: модель Баумола, модель Міллера-Орра 

7 Розуміння сутності аналізу наявності, складу і динаміки джерел формування капіталу

8 Розуміння сутності аналізу наявності оборотного капіталу

9 Знання методик аналізу валового прибутку

10 Знання методів оцінки інвестиційних проектів

11 Уміння аналізувати всі види форм фінансової звітності

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)



9. Методи оцінювання

Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 1 3

Тема 2 2 1 3

Тема 3 2 1 2 5

Тема 4 2 1 2 5

Тема 5 2 1 2 5

Тема 6 2 1 2 5

Разом 

змістовий 

модуль 1

4 8 6 8 6 32

Змістовий модуль 2

Тема 7 3 1 4

Тема 8 2 1 3

Тема 9 2 1 3

Разом 

змістовий 

модуль 2

2 5 3 5 15

Усього 

модуль 1
6 13 9 8 14 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Фінансовий аналіз [Текст] : конспект лекцій / П.Д. Каминський; ДонНУЕТ. – 
Кривий Ріг, 2016. – 89 с.

2 Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку. – 
Наказ МФУ від 29.12.2000 р. № 356.

3 Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Наказ МФУ 31.03.1999р. № 
87 із змінами і доповненнями.

4 Власюк Н.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. - Львів. : Магнолія
2006, 2016. - 402 с.

5
Гречина І.В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: 
монографія [Текст] / І.В. Гречина, П.М. Сухарев. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.
–  417 с.

6

Звітність підприємства : підручник для ВНЗ / М. І. Бондар [та ін.] ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. 
Вадима Гетьмана", Вищий навч. заклад УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. літ., 2015. - 384 с.

7
Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та 
порядок їх заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і 
науки України. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 600 с.

8
Косова Т.Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним
процесом: монографія [Текст]/ Т.Д.Косова.  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. –
338 с.

9
Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. 
[Текст] / кол. авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. ред. Т. Д. Косової]. – Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. – 498 с.

10

Косова Т.Д., Сіменко І.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М-во
освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; кол. авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. ред. Т. Д. Косової, І.В. 
Сіменко]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014. – 459 с.

11
Мальчик М. В. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: навч.-метод. 
посіб. [Текст] / Мальчик М. В., Бойко С. Т. – Рівне: Лапсюк В. А., 2010. – 234 
с.

12
Облікова політика підприємства : навч. посібник для внз / Ю. А. Верига [та 
ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : 
Центр учб. літ., 2015. - 312 с.

Допоміжна 

13
Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко,  А.В. 
Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А.Гушко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Кривий Ріг:
Чернявський Д. О., 2011. – 174 с.

14 Давидов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н.С.
Шалімова. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 623 с.

15 Мних Є. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / Є В. Мних, Н. С. 
Барабаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 411 с.

16

Сухарев П. М. Економічний аналіз в системі податкового контролю: 
організація і методика: навч. посібник. [Текст] / П.М. Сухарев, Л.О. Сухарева, 
О.О. Назаренко, О.Л. Павліченко, Я.І. Глущенко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2012. 
– 124с.

17 Сухарев П.М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник [Текст] / П.М. 
Сухарев, Т.Д. Косова, І.В. Сіменко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2012. – 299с.



18 Фінансовий аналіз [Текст] : теорія та практика : навч. посібник / О.Я. 
Базілінська . – 2-ге вид . – К. : Центр учб. л-ри, 2011 . – 328 с.

19 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш . – К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010 . – 412 с.

20 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Н.I. Власюк . – Львів :
Магнолія-2006 , 2010 . – 328с.

21
Яценко В. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
[Текст] / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій.  – Черкаси: ЧДТУ,
2010. – 267 с.

Інформаційні ресурси 

22 http:// www.nbuv.gov.ua - Електронний фонд Національної бібліотеки імені 
В.І. Вернадського

23 http:// www.rada.gov.ua – Електронний ресурс Верховної Ради України

24 http://www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

25 http:// www.zakon.rada.gov.ua – Законопроекти України


