
ЗВІТ  ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

 ЗА 2021 РІК  

 У 2021 році науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ проводилась 

відповідно до Плану науково-дослідної роботи на 2021 р., затвердженого 

вченою радою ЧТЕІ  за такими напрямками:  

- виконання наукових досліджень в рамках кафедральних науково-дослідних 

робіт та на замовлення; 

- підготовка і видання наукових та навчально-методичних робіт;  

- винахідницька діяльність; 

- видавнича діяльність; 

- організація і проведення наукових та науково-практичних заходів різного 

рівня;  

- участь у конференціях, семінарах, круглих столах;  

- керівництво науково-дослідною роботою студентів; 

- міжнародна наукова діяльність. 

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти та 

здійснення науково-дослідної роботи станом на 01.01.2022 р. в інституті 

працює 44 науково-педагогічних працівника, в тому числі 34 кандидата наук та 

7 докторів наук (відсоток забезпеченості науковими ступенями – 93,2). 

У 2021 році відбувся захист кандидатської дисертації з отриманням 

диплому кандидата технічних наук (Романовська О.Л.), а також отримано 3 

диплома доцента (Долга Г.В., Урсакій Ю.А., Хитрова О.А.). 
 

Виконання науково-дослідних робіт і впровадження результатів НДР в 

практичну діяльність 

Наукова діяльність інституту у 2021 році була спрямована на дослідження 

актуальних економічних та соціальних проблем регіону та національної 

економіки відповідно до профілю кожної кафедри (табл.1.) 
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 Згідно з планом роботи виконувалось три ініціативні кафедральні та одна 

міжкафедральна науково-дослідні роботи, одна з яких завершена у звітному 

періоді  

 Зокрема, це такі НДР, як «Формування та управління брендинговими 

технологіями підприємств регіону в умовах євроінтеграції», «Управління 

публічними фінансами в умовах реформування економіки України», 

«Управління вартістю підприємства: обліково-аналітичний підхід в контексті її 

оцінки за витратним підходом», «Наукове обґрунтування та розробка 

борошняних виробів з дегідратованим білковим напівфабрикатом». 

 За результатами завершеної міжкафедральної НДР «Формування та 

управління брендинговими технологіями підприємств регіону в умовах 

євроінтеграції», яка виконувалась з січня 2019 р. до грудня 2021 р. 

опубліковано 6 статей у наукометричних базах даних WS та Scopus, 22 статті у 

фахових наукових журналах, 25 тез доповідей (з них 2- у закордонних 

виданнях). Крім цього, підготовлено і видано 9 навчальних посібників, 

опубліковано підрозділи до 3-х закордонних колективних монографій. 

Проведено 3 круглих стола за тематикою НДР: 

- «Розвиток територіальних брендів в умовах маркетингової орієнтації» 

(жовтень, 2019 р.), 

- «Маркетингові інновації в діяльності підприємств» (березень,2021 р.); 

- «Сучасні тенденції управління брендинговими технологіями підприємств 

регіону в умовах євроінтеграції» (червень,2021 р.). 

 Результати НДР впроваджено в діяльність ПрАТ «Імпульс» (акт 

впровадження від 23.11.2021 р.) 

Крім ініціативних НДР, на замовлення установ та організацій 

колективами кафедр виконано 8 науково-дослідних тем, загальний обсяг 

фінансування яких склав 63,4 тис. грн. (у 2020 році 6 робіт/53,0 тис. грн). Тобто 

обсяг надходжень зріс на 9900 грн (табл 2). 

Таблиця 2 

Обсяги надходжень від науково-дослідних робіт у 2020, 2021 рр. 

за кошти підприємств, організацій по структурних підрозділах 

ЗВО 

Кількість 

НДР 

Обсяг  

фінансування, 

тис. грн. 

Темп росту, % 

2021/2020 

2020 р. 2021 р. 2020 р. 2021 р. 

по 

кількості 

по обсягу 

фінансування 

КНТЕУ* 20 42 380,6 1248,7 210 328 

ВТЕІ* 14 7 20 24,5 50 122,5 

ЧТЕІ* 6 8 53,5 63,4 133 118,5 

* КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет 

ВТЕІ – Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЧТЕІ – Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Замовниками  цих розробок були Приватне акціонерне товариство 

"Імпульс", ТзОВ «Аутомотів Електрік Україна», ТзОВ «Буковинська 

універсальна біржа», ТзОВ «Бізнес-центр» Буковина», Приватне підприємство 

«Санітарія», Приватне підприємство «Колос», ФОП  Іпатова Т.В. 

 Згідно укладених договорів науковці інституту працювали над 

наступними науковими замовленнями: 

 Дослідження особливостей застосування маркетингових комунікацій 

підприємства; 

 Проведення моніторингу системи оподаткування на підприємстві за 2018-

2020рр., розробка рекомендацій щодо трансформації податкової 

політики; 

 Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

управління ІТ-проєктами; 

 Дослідження особливостей кадрового забезпечення та управління 

персоналом в готельно-ресторанному бізнесі; 

 Розробка практичних рекомендацій щодо запровадження  

концептуалізації управління персоналом на ПП «Санітарія»; 

 Рекомендації щодо управління брендинговими технологіями приватного 

підприємства «Колос»; 

 Аналіз впровадження змін на підприємстві за 2019-2021рр.;аналіз 

взаємозв'язку стратегії підприємства і стратегічних змін; 

 Розробка технологій хлібобулочних виробів для гамбургерів, хот-догів, 

тостерного хліба для приватної пекарні. 

 
 

Підготовка і видання наукових та навчально-методичних робіт. Видавнича 

діяльність 

За 2021 рік опубліковано 703 наукові та навчально-методичні праці 

загальним обсягом 1006,7 д.а., що на 1,6% більше, ніж за попередній період 

(2020 р. – 692 од.) 

З них наукових робіт опубліковано 216 одиниць/135 д.а. (у 2020 - 188), 

навчально-методичних– 487/871,7 д.а. (у 2020 – 504). 

Серед наукових – 2 колективні монографії, 7 розділів монографій (в т.ч. 6 у 

закордонних виданнях), 180 статей і тез, з них 23 – публікації у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, що на 28% 

більше, ніж у 2020 році; 48 публікацій – у закордонних виданнях, що майже 

удвічі більше порівняно з минулим роком. Двоє викладачів взяли участь у 

написанні 2-х підручників (Селезньова О.М., Маначинська Ю.А.). 

Серед навчально-методичних видань – 8 навчальних посібників, 479 

навчально-методичних розробок. Розроблено та впроваджено в освітній процес 

19  дистанційних курсів, що на 15 більше порівняно з 2020 роком. 

Кількісні показники науково-дослідної роботи Чернівецького 

торговельно-економічного інституту  за останні три роки зображено у табл.3 
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Таблиця 3 

Кількісні показники науково-дослідної роботи 

професорсько-викладацького складу ЧТЕІ КНТЕУ за 2019-2021 рр. 

 

 

 

 На рисунку 1 зображено, як наш інститут виглядає порівняно з іншими 

структурними підрозділами КНТЕУ (Вінницьким торговельно-економічним та 

Ужгородським торговельно-економічним інститутами ) в плані публікацій за 

2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Питома вага наукових публікацій у загальній кількості серед структурних 

підрозділів КНТЕУ (інститути), % 
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Станом на 1 грудня за 2021 рік у наукометричних базах даних Scopus та 

Web of Science було опубліковано 23 статті (у 2020 -18, у 2019 - 8). Ще дві 

статті підтверджено редакціями видань і рекомендовані до друку у 2022 році. 

Динаміка публікацій в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science, опублікованими науковцями ЧТЕІ КНТЕУ  за 2018-2021 рр. 

зображено на рис.2. 

 
 

Рис.2. Динаміка публікацій в міжнародних наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science за 2018-2021 рр. 

 

Кількісно по кафедрах це виглядає наступним чином (рис.3):    

 

 

Рис. 3. Публікації у наукометричних базах даних Scopus i WS 

у розрізі  кафедр  ЧТЕІ КНТЕУ 
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У звітному році спостерігається збільшення кількості цитувань у 

наукометричних базах Scopus  і Web of Science на 88,5%. ( 2021 р.- 49, а у 2020 

– 26 цитувань). 

Серед відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ найбільше 

проіндексованих публікацій у наукометричних базах даних мали Чернівецький 

(37% у загальній кількості опублікованих праць) та Вінницький (35%) 

торговельно-економічні інститути, Харківський торговельно-економічний 

коледж – 16%, Одеський торговельно-економічний фаховий коледж – 10% та 

по 1% Ужгородський торговельно-економічний інститут і Бурштинський 

торговельно-економічний фаховий коледж (рис.4). 

 

Рис. 4. Питома вага проіндексованих публікацій викладачів у 

наукометричних базах серед відокремлених підрозділів КНТЕУ 
 

Приємно відзначити, що 20 науково-педагогічних працівників ЧТЕІ мають 

ненульовий індекс Гірша в наукометричних базах Scopus або Web of Science (у 

2020 було 14 НПП), що є важливим показником наукової діяльності кожного 

вченого чи колективу науковців. 

Індекс Гірша 2 (h2) мають Вдовічен А.А. та Маначинська Ю. А., інші– h1. 

На сьогодні вже семеро викладачів мають 5 і більше публікацій у періодичних 

виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science – 

Лучик С.Д.(10 публ.), Маначинська Ю.А.(10 публ.), Паламарек К.В. (8 публ.), 

Євдощак В.І. (7 публ.), Вдовічена О.Г. (7 публ.), Вдовічен А.А. (6 публ.), Чичун 

В.А. (5 публ.). 

Щодо видавничої діяльності, то науковий фаховий журнал «Вісник 

Чернівецького торговельно-економічного інституту» (категорія «Б») утримує 

рейтингові позиції у базі даних Index Copernicus, у пошуковій системі Google 

Scholar h-індекс видання збільшився до 14.. Журнал представлений у 

реферативних базах даних «Україніка наукова» та Українському 

реферативному журналі «Джерело», входить до об’єднання видавців наукових 

публікацій Crossref.  
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За 2021 рік у журналі «Вісник ЧТЕІ» опубліковано 50 наукових статей, з 

них 10 статей (15 авторів) з інших закладів освіти.   

Крім цього, видано 2 випуски «Збірника студентських наукових праць». 
 

Винахідницька діяльність 

 Окрім публікацій, отримано 5 патентів на корисну модель (кафедра 

технології та організації готельно-ресторанного бізнесу) та 5 авторських 

свідоцтв на твір, серед яких Сценарій проведення фестивалю-ярмарку «Свято 

гарбуза» (офлайн і онлайн), Дійство «Світло Панської вулиці», і два свідоцтва 

про реєстрацію авторського права на твір Маначинської Ю.А.: «Трансформація 

3D-Звіту про фінансовий стан у 5D-Актуарний баланс» і «Теоретичне 

обґрунтування змісту актуарного обліку в Україні» (рис.5.). 

 

Рис.5 Винахідницька робота ЧТЕІ КНТЕУ у 2021 р.  

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Патенти на корисну модель: 

- «Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату зі шпинатом» 

( Паламарек К. В., Данилюк І. П.,Струтинська Л.Т.) 

 - «Спосіб виробництва здобного булочного виробу з борошном "Здоров'я" та 

чорносливом» (Кравченко М.Ф., Данилюк І. П., Данилюк В. В.) 

- «Спосіб виробництва хліба житньо-пшеничного з гречаним борошном» 

(Романовська О. Л. ). 

- «Спосіб виробництва масляного бісквітного рулету» (Романовська О. Л., 

Кравченко М. Ф. ) 
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- Спосіб виробництва пельменів з порошком ATHERINA PONTICA (Данилюк І. 

П., Кравченко М. Ф. ) (рис.6). 

 
 

Рис.6. Винахідницька робота ЧТЕІ КНТЕУ у 2021 р. Патенти на корисну модель. 

 

  На рисунку 7 видно, яку частку займає патентна робота (тільки патенти на 

корисну модель) по Київському національному торговельно-економічному 

університету і його підрозділах. Як видно, розробники патентів - Чернівецький, 

Ужгородський торговельно-економічні інститути і три кафедри КНТЕУ. 

 
 

Рис.7. Патентна робота кафедр КНТЕУ та відокремлених структурних 

підрозділів у 2021 р. 
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Наукові заходи 

Протягом року науковці інституту взяли участь в 66 заходах 

(конференціях, симпозіумах, вебінарах, круглих столах та ін.) інших закладів 

вищої освіти чи установ, з них 17 за межами України (Великобританія, 

Португалія, Румунія, Польща, Чехія, Німеччина, Грузія, Молдова, Японія). 

Серед заходів - 48 міжнародних і 18 всеукраїнських. Дистанційна форма участі 

дала можливість збільшити кількість доповідей на конференціях. В результаті 

викладачами зроблено 34 доповіді очно або онлайн. 

Серед заходів міжнародного рівня: 

Міжнародна економічна конференції «Виклики та можливості для 

сталого розвитку», яку організував Сучавський університет ім.Штефана чел 

Маре і Асоціація економічних факультетів Румунії (07 травня 2021 р.), на якому 

побувала делегація ЧТЕІ, виступивши з вітальним словом і науковими 

доповідями. 

Міжнародний симпозіум «Соціально-економічні виклики та 

перспективи". Організатор Університет Артифекс, Бухарест, Румунія (27 - 28 

травня 2021 р.), яку проводили з онлайн-трансляцією, і наш ЗВО був 

співорганізатором і активним учасником (вітальне слово і наукові доповіді в 

секціях) та інші. 

Згідно з планом проведення міжнародних, всеукраїнських та вузівських 

науково-практичних конференцій на базі ЧТЕІ КНТЕУ проведено 5 

конференцій (з них 4 студентські), 10 круглих столів, 52 лекції, майстер-класи, 

семінари за участю фахівців-практиків. 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Трансформація 

податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових 

явищ» (20 травня 2021 р.); 

- Вузівська наукова студентська Інтернет-конференція «Формування 

інструментів управління бізнесовими структурами у сучасних умовах» (07 

квітня 2021 р.); 

- Вузівська студентська конференція іноземними мовами на тему: «Ефективні 

стратегії управління як запорука успішного бізнесу/ Effective Management 

Strategies as a Prerequisite for Business Success» (03 травня 2021 р.); 

- ІV Студентська наукова Інтернет – конференція «Сучасні інноваційні 

технології у сфері готельно-ресторанного господарства» (17 травня 2021 р.); 

- Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція «Реформування 

економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку» (18 грудня 

2021 р.). 
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Наукова робота студентів у 2021 році здійснювалась шляхом участі їх у 

конкурсах, олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей, 

конференціях, круглих столах, залученню до виконання кафедральних НДР,  

роботі 5-ти наукових гуртків («Маркетолог», «Фінансист», «Радник 

бухгалтера», «Профі», «Пошук»), 4-х професійних шкіл (Школа бармена, 

Школа кулінарної майстерності та сервісу, Школа кондитера, Школа 

здорового способу життя), Науковому товаристві студентів та молодих учених, 

туристичному клубі «Плай».  

Кількість опублікованих праць за участю студентів склала 245 одиниць (у 

2020 р. - 400 од.). 22 студента взяли участь у різних всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт та проєктів, з них 6 одержали дипломи 

переможців. 

- У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

напрямом «Облік і оподаткування» диплом ІІІ ступеня отримала студентка 4 к. 

Бажан Олександра (Науковий керівник – Мустеца І.В.). 

- На Всеукраїнському конкурсі студентських проєктів «Від ідеї до успіху» 

студент 4 курсу спец. «Менеджмент» Аксинті Воронка Віктор Мігел за 

науковий проєкт «Sensei 3D print» отримав диплом  ІІІ ступеня, довівши 

ефективність впровадження і реалізації (Науковий керівник –Урсакій Ю.А.). 

- У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Інноваційні ресторанні технології» студентка 4 к. спец. «Харчові технології» 

Чусак О. Б. отримала диплом ІІІ ступеня (Науковий керівник - Романовська О. 

Л.). 

- На ІV Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проєктів «Бізнес-

трамплін» проєкт, розроблений командою студентів ЧТЕІ КНТЕУ 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» під назвою «SLUH» 

здобув ІІ місце (Науковий керівник – Томнюк Т.Л.). 

.На початку звітного року в інституті було проведено олімпіаду в онлайн 

режимі з 22-х дисциплін  (з 15.02 по15.03.2021), в якій взяло участь 263 

студента, одержавши 64 призових місця. ІІ етап у минулому навчальному році 

не оголошувався. 

 Також був проведений IХ Буковинський студентський фестиваль науки, 

де розглядались 5 наукових дослідження та 6 інноваційних проєктів, які 

підготували 18 студентів.  

Переможців, (а це 7 студентів за проєкти та 4 - за наукові дослідження) було 

нагороджено цінними призами та дипломами. 

Автори проєктів та наукових досліджень показали, як можна застосувати 

набуті за час навчання знання, вміння та навички.  

Завдяки діяльності туристичного клубу «Плай» було розроблено відео-

проєкт «Невідомі Карпати», який виборов право транслюватись на телеканалі 

«Суспільне Україна». Результатом його стали розроблені та відкриті нові 

локації відпочинку в Карпатах. Також був організований відео-стрім з 

організації пасажирських автомобільних перевезень. У рамках заходів, 
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запланованих діяльністю туристичного клубу «Плай», відбувались зустрічі із 

фахівцями туристичної галузі. Члени клубу брали участь у розробці 

фінансування  проєкту «Карпатські спортивні туристичні ігри» за ініціативи 

для Берегометської ОТГ в рамках гранту «Ініціативи гірських громад» 

Також, зусиллями туристичного клубу «Плай» було розроблено 

відеоролики зі спортивного пішохідного туризму в Карпатах. Взяли участь в 

організації заходів до відкриття туристичного сезону в м. Чернівці (21-23 

травня 2021 р.): 

- Туристична конференція «Буковина туристична: можливості, виклики, 

перспективи». 

- Буковинський туристичний ярмарок. 

- Туристичний квест «Таємниці міста на Пруті». 

- Екскурсія «Підземні Чернівці». 

- Театральне дійство «Світло на Панській». 

- Екскурсія «Прогулянка містом». 

- Театральна екскурсія «Модні витребеньки старих Чернівці». 

Досягнення науковців у 2021 р. 

 У 2021 році Вдовічен А.А. (д.е.н., професор) нагороджений подякою 

Міністра освіти і науки України за ініціативу, наполегливість, високий 

професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий внесок у 

розвиток сфери освіти і науки.                  

Маначинська Ю.А. (к.е.н., доцент) була нагороджена подякою Міністра 

освіти і науки України, як член Експертної ради МОН України за проведення 

експертизи проєктів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-

технічних розробок молодих вчених. 

Кифяку В.Ф. (д.е.н., професору) присвоєно звання «Почесний громадянин 

міста Чернівці». Він є автором ідей муніципального розвитку «Сурмач на 

ратуші» та «Світло Панської вулиці». 

Також є членом редакційних колегій міжнародних наукових журналів 

«Turism» (з 2021 р входить в наукометричну БД «Scopus») та «Verejna sprava a 

regionalny rozvoj». 

Вдовічена О.Г. (к.е.н., доцент) є діючим експертом Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 053 

«Психологія», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент». У 2021 році пройшла 

стажування для керівників експертних груп НАЗЯВО і всі експертизи у 

звітному році були проведені як керівник експертної групи НАЗЯВО.  

Чаплінський Ю.Б. (к.е.н., доцент) з грудня 2021 р. також є експертом 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з спец. 075 

«Маркетинг» (затверджено 09.12.21 р.). 

 Також експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від інституту є Лучик С.Д. (д.е.н., професор) та Круглянко А.В. (к.е.н., 

доцент). 

https://www.youtube.com/watch?v=xNGj_o-jda4
https://www.youtube.com/watch?v=xNGj_o-jda4
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 У вересні стартував Всеукраїнський конкурс туристичних маршрутів 

«Слідами Букової землі», який відбувався  за підтримки Буковинського 

культурного фонду, управління культури Чернівецької облдержадміністрації та 

за ініціативи письменниці Марії Матіос за її романом «Букова земля». Викладач 

Гищук Р.М. (к.е.н., доцент) разом із Президентом Громадської організації 

«Чернівецька обласна Федерація спортивного туризму» та Громадської 

організації «Регіональна туристична організація «Гостинна Буковина» 

Скрипником В.В. став переможцем з проєктом «Плаями невідомої Букової 

землі» (І місце).  
 

Міжнародна діяльність 

У своїй повсякденній діяльності ЧТЕІ КНТЕУ продовжує реалізацію 

Програми розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту на 

період до 2025 року, зокрема в напрямку зміцнення міжнародних зв’язків з ЗВО 

інших країн. Хоча в останній період через карантинні обмеження змінюються 

форми роботи, в т.ч. з закордонними партнерами. 

Сьогодні інститут має партнерські угоди з 29-ма ЗВО з Австрії, Білорусі, 

Болгарії, Грузії, Латвії, Молдови, Північного Кіпру, Польщі, Румунії, Сербії, 

Чехії.  

Співпраця між закладами освіти у 2021 р проводилися через спільні 

конференції, симпозіуми, програми стажування для викладачів. Так, 

продовжувалась співпраця з Сучавським університетом у вигляді проведення 

наукових конференцій та стажування викладачів. 

У травні 2021 р. румунські партнери взяли участь у Міжнародній он-лайн 

конференції «Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в 

контексті сучасних кризових явищ» з вітальним словом і секційними 

доповідями. Викладачі ЧТЕІ очно взяли участь у міжнародному симпозіумі, 

який проводив Сучавський університет, одержали відповідні сертифікати. 

Також продовжується співпраця з даним ЗВО по стажуванню і 

підвищенню кваліфікації. Вісім науковців ЧТЕІ КНТЕУ пройшли стажування у 

Сучавському університеті та 2 викладачі Сучавського університету пройшли 

стажування у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. 

 Щодо міжнародного стажування у інших закордонних ЗВО і установах, 

то 3 викладача пройшли міжнародне стажування в  університетах Польщі: 

Білостоцький Університет (Чорновол А.О.), Технологічний університет у 

Катовіцах (Урсакій Ю.А.), Вищий Духовний Семінаріум університету UKSW у 

Варшаві (Марусяк Т.М.), в Софійському університеті (Болгарія) стажувалась 

Чичун В.А.; 4 викладача (Чорновол А.О., Лучик С.Д., Маначинська Ю.А., 

Євдощак В.І.) пройшли стажування по міжнародній програмі «Разом з 

визначними Лідерами Сучасності (Дубаї-Нью-Йорк-Рим)  

 Всього у 2021 році 13 викладачів одержали 16 сертифікатів про 

стажування в іноземних ЗВО на 180 год. 

 

 

http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/dostyp/progroz2025.pdf
http://chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/dostyp/progroz2025.pdf

