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Вступ 

 
Навчальна дисципліна «Поведінка споживача» призначена для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до 
освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 
«Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».   

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: «Маркетинг», 
«Маркетингові комунікації», «Маркетинг промислового підприємства», 
«Менеджмент». Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну:  
«Маркетинг послуг», «Маркетинг у банках», «Маркетинговий аудит». 

Анотація 
 

Навчальна дисципліна «Поведінка споживача» є невід'ємною 
частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність даного 
курсу зумовлена необхідністю вивчення методологічних, методичних 
аспектів дослідження поведінки індивідуальних і корпоративних споживачів 
та впливу на неї. На практичних заняттях студенти отримають практичні 
навички з вивчення та корегування поведінки споживачів, оцінки споживчого 
потенціалу клієнтів, формування партнерських відносин зі споживачами. 
Вивчення дисципліни «Поведінка споживача» допоможе студентам 
сформувати цілісну систему компетентностей щодо методів і прийомів 
здійснення цілеспрямованого впливу на поведінку клієнтів з метою 
успішного виконання маркетингової конкурентної стратегії підприємства. 

Ключові слова: споживачі товарів, індивідуальні споживачі, 
індустріальні споживачі, процес прийняття рішень споживачем, чинники 
поведінки споживача, ділова співпраця зі споживачем. 

 
Summary 

 
The discipline “Consumer Behavior” is an integral part of the training 

program for marketing specialists. The relevance of this course is determined by 
the need to study the methodological aspects of the research process of the 
behavior of individual and corporate consumers and the impact on it. In practical 
classes, students will receive practical skills in studying and adjusting consumer 
behavior, assessing consumer potential of clients, forming partnerships with 
consumers. Studying the discipline “Behavior of the consumer” will help students 
to form a holistic system of competencies regarding methods and techniques for 
implementing purposeful impact on customer behavior in order to successfully 
implement the company's competitive marketing strategy. 
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Key words: consumers of goods, individual consumers, industrial 
consumers, consumer decision making processes, consumer behavior factors, 
business cooperation with the consumer. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Цикл професійної 
підготовки 

Модулів – 1 

Спеціальність 
075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 
Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

6-й 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: курсова 
робота 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3  
самостійної роботи 
студента - 6 

22 год. 2 год. 
Практичні 

20 год. 10 год. 

Самостійна робота 

58 год. 88 год. 

Курсова робота 

20 год. 20 год. 

Вид контролю 
КР, залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
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для денної форми навчання – 35 %; 
для заочної форми навчання – 10 %. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни: надати студентам знання, навички та вміння щодо 
ефективного використання маркетингових технологій взаємодії зі 
споживачами товарів та послуг, забезпечення лояльності покупців. 

Завданнями дисципліни є: розвинути у студентів компетенції за 
таким переліком: 

1. Знати: 
- роль маркетингових систем взаємодії зі споживачами в управлінні 

підприємствами; 
- стратегічну значимість ефективної взаємодії зі споживачами в 

розвитку економічних систем; 
- принципи клієнторієнтованого мислення, пошуку й прийняття 

рішень; 
- визначення поведінки споживачів, основних її компонентів;  
- механізм, фактори і умови формування та закріплення різних типів 

споживчої поведінки; 
- чинники впливу на поведінку споживачів; 
- методичні засади маркетингової роботи з індивідуальними та 

корпоративними споживачами з точки зору їх поведінки на ринку. 
2. Уміти: 
- роз’яснювати сутність ключових термінів і методичних принципів 

дисципліни; 
- проводити самостійні дослідження поведінки споживачів, різних її 

аспектів; 
- аналізувати поведінку споживачів та вплив факторів, що її 

обумовлюють; 
- розробляти та реалізовувати комплексні маркетингові програми, 

спрямовані на корегування споживчої поведінки; 
- розробляти і обґрунтовувати методології, методики й моделі збору 

інформації та аналізу результатів маркетингових досліджень; 
- проектувати та реалізовувати цільові маркетингові дослідження; 
- розробляти рекомендації щодо маркетингових заходів і дій у 

вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених 
досліджень; 

- проводити маркетингову оцінку споживчого потенціалу клієнтів та 
пропозицій потенційних ділових партнерів на конкурентній основі, 
обирати найбільш привабливі із них для подальшої співпраці на 
довгостроковій і короткостроковій основі; 

- визначати коло стратегічних партнерів та розробляти заходи і 
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методи формування з ними довгострокових партнерських відносин; 
- готувати пропозиції про ділову співпрацю зі споживачами 

(індивідуальними, корпоративними); 
- формувати партнерські відносини в межах промислових та 

споживчих систем. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Поведінка споживача та чинники впливу на неї 
 
Тема 1. Поведінка споживача в умовах економічного обміну 
Об’єкт і предмет теорії поведінки споживача. Теорії мотивації в 

психології. Теорії мотивації поведінки споживача в маркетингу. 
Тема 2. Властивості товару 
Поняття атрибуту товару. Концепція рівнів товару. 
Тема 3. Поняття, структура і сутність поведінки споживача 
Класифікації потреб. Мотивація індивідуального споживача. Структура 

моделі поведінки на споживчому ринку. 
Тема 4. Культурні чинники зовнішнього впливу на поведінку споживача  
Культура. Субкультура. Соціальний клас. 
Тема 5. Соціальні чинники зовнішнього впливу на поведінку споживача 
Референтні групи. Сім’я. Ролі і статуси. 
Тема 6. Особисті чинники внутрішнього впливу на поведінку споживача 
Вік, стать, етап життєвого циклу сім’ї. Рід занять, спосіб життя, економічне 

становище. Тип особистості, уявлення про самого себе. 
Тема 7. Психологічні чинники внутрішнього впливу на поведінку 

споживача 
Психологічні властивості особистості. Мотивація. Сприйняття, засвоєння. 

Переконання, ставлення. 
Тема 8. Ситуаційні чинники впливу на поведінку споживача 
Фізичне і соціальне оточення. Час купівлі, мета споживача, попередній стан. 
 
Змістовий модуль 2. Процес прийняття рішень індивідуальним та 

індустріальним споживачами. Консьюмеризм 
Тема 9. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем 
Алгоритми процесу покупки існуючих і нових товарів. Усвідомлення 

проблеми. Пошук інформації. Оцінювання варіантів. Рішення про покупку. Купівля 
та реакція на покупку. 

Тема 10. Види реакції на спонукальні чинники маркетингу 
Пізнавальна реакція. Емоційна реакція. Поведінкова реакція. Вплив 

спонукальних чинників маркетингу. 
Тема 11. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем 
Особливості й чинники поведінки споживача на ринку товарів промислового 
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призначення. Процес ухвалення рішення про закупівлю та визначення потреби в 
товарах промислового призначення. Планування закупівель на ринку товарів 
промислового призначення. 

Тема 12. Консьюмеризм 
Сутність консьюмеризму і основні права споживачів. Права споживачів в 

Україні. Система захисту прав споживачів в Україні. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
(денна форма) (заочна форма) 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т  
К

Р 

С
Р 

ле
кц

. 

пр
ак

т  
К

Р 

С
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингових досліджень 
Тема 1. Поведінка споживача в 
умовах економічного обміну 10 1 1 2 6 10 0,5 1 2 6,5 

Тема 2. Властивості товару 1
10 1 1 2 6 1

10 0,5 1 2 6,5 

Тема 3. Поняття, структура і 
сутність поведінки споживача 10 2 1 2 5 10  0,5 2 7,5 

Тема 4. Культурні чинники 
зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 

10 2 1 1 6 10  0,5 1 8,5 

Тема 5. Соціальні чинники 
зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 

10 2 2 1 5 10  0,5 1 8,5 

Тема 6. Особисті чинники 
внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 

10 2 2 2 4 10  0,5 2 7,5 

Тема 7. Психологічні чинники 
внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 

10 2 2 1 5 10  0,5 1 8,5 

Тема 8. Ситуаційні чинники 
впливу на поведінку 
споживача 

10 2 2 1 5 10  0,5 1 8,5 

Разом за змістовим модулем 1 80 14 12 12 42 80 1 5 12 62 
Змістовий модуль 2. Методичні основи дослідження маркетингового 

середовища підприємства 
Тема 9. Процес прийняття 
рішень індивідуальним 10 2 2 2 4 10 0,5 2 2 5,5 
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Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
(денна форма) (заочна форма) 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т  
К

Р 

С
Р 

ле
кц

. 

пр
ак

т  
К

Р 

С
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
споживачем 

Тема 10. Види реакції на 
спонукальні чинники 
маркетингу 

10 2 2 2 4 10  1 2 7 

Тема 11. Процес прийняття 
рішення індустріальним 
споживачем 

10 2 2 2 4 10 0,5 1 2 6,5 

Тема 12. Консьюмеризм 10 2 2 2 4 10  1 2 7 
Разом за змістовим модулем 2 40 8 8 8 16 40 1 5 8 26 

Усього годин 100 22 20  58 100 2 10  88 
Модуль 2 

ІНДЗ    20     20  
Усього годин 120 22 20 20 58 120 2 10 20 88 

 
5. Теми практичних занять 

 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Поведінка споживача в умовах економічного 
обміну 1 1 

2. Властивості товару 1 1 
3. Поняття, структура і сутність поведінки споживача 1 0,5 

4. Культурні чинники зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 1 0,5 

5. Соціальні чинники зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 2 0,5 

6. Особисті чинники внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 2 0,5 

7. Психологічні чинники внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 2 0,5 

8. Ситуаційні чинники впливу на поведінку 
споживача 2 0,5 

9. Процес прийняття рішень індивідуальним 2 2 
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споживачем 
10. Види реакції на спонукальні чинники маркетингу 2 1 

11. Процес прийняття рішення індустріальним 
споживачем 2 1 

12. Консьюмеризм 2 1 
 Разом 20 10 

 
 
 
 

6. Самостійна робота 
 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Поведінка споживача в умовах економічного 
обміну 6 6,5 

2. Властивості товару 6 6,5 
3. Поняття, структура і сутність поведінки споживача 5 7,5 

4. Культурні чинники зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 6 8,5 

5. Соціальні чинники зовнішнього впливу на 
поведінку споживача 5 8,5 

6. Особисті чинники внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 4 7,5 

7. Психологічні чинники внутрішнього впливу на 
поведінку споживача 5 8,5 

8. Ситуаційні чинники впливу на поведінку 
споживача 5 8,5 

9. Процес прийняття рішень індивідуальним 
споживачем 4 5,5 

10. Види реакції на спонукальні чинники маркетингу 4 7 

11. Процес прийняття рішення індустріальним 
споживачем 4 6,5 

12. Консьюмеризм 4 7 
 Разом 58 88 

 
Самостійна робота студентів передбачає: 
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1) виконання практичних розрахункових і ситуаційних завдань за 
проблематикою впливу на поведінку індивідуальних і корпоративних 
споживачів; 

2) поглиблення конспектів лекцій за темами робочої програми; 
3) написання рефератів з актуальних питань впливу на поведінку 

індивідуальних і корпоративних споживачів суб’єктами національної 
економіки в Україні; 

4) підготовку до модульних контрольних робіт і підсумкового 
контролю. 

Результати самостійної роботи студента представляються у формі 
письмового звіту.  Обсяг звіту про самостійну роботу повинен бути в 
межах 15-20 сторінок аркушів формату А4. Звіт оформлюється на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297). Поля: верхнє, нижнє та 
ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або 
друкованим. Захист звіту відбувається у терміни, визначені викладачем. 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання  
Індивідуальну навчально-дослідну роботу студентів передбачено у формі 

курсової роботи. 
Курсова робота складається з пояснювальної записки і вбудованої в неї 

ілюстративної частини. Обсяг курсової роботи до 40 сторінок друкованого тексту 
формату А4. 

Метою курсової роботи є розробка (за результатами теоретичного 
дослідження та спеціального економічного аналізу) рекомендацій з удосконалення 
системи ринкової взаємодії підприємства зі споживачами його продукції, робіт, 
послуг, товарів, а також з  постачальниками, комерційними банками, торговими та 
іншими посередниками. 

Завданнями курсової роботи є:  
o виконання теоретичного дослідження за темою курсової роботи; 
o виконання основних складових фінансово-економічного аналізу діяльності 

об’єкта дослідження; 
o виконання аналізу комплексу маркетингу; 
o аналіз поведінки споживачів продукції, робіт, послуг, товарів, що виробляє об’єкт 

дослідження; 
o аналіз ринкової взаємодії об’єкта дослідження з постачальниками, комерційними 

банками тощо; 
o розробка на основі результатів аналізу програми заходів щодо модифікації 

поведінки споживачів продукції, робіт, послуг тощо. 

7. Методи навчання 
В процесі викладання дисципліни використання інформаційно-
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ілюстративного та проблемного методів навчання супроводжується: 
• використанням структурно-логічних схем; 
• розв’язуванням задач; 
• моделюванням ситуацій; 
• виконанням індивідуальних завдань. 
Під час лекційного курсу використовується роздатковий матеріал, 

ілюстраційні матеріали та схеми. Лекції заняття проводяться з 
мультимедійним супроводом.  

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті й фахового мислення; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій 

тощо. 
 Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань. 
 

9. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
• поточне  оцінювання освоєння матеріалу; 
• оцінювання звіту про самостійну роботу; 
• оцінювання контрольної роботи; 
• аналіз результатів модульних контрольних робіт. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є 
такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, результати самостійної роботи 
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студентів, контрольної роботи) проводиться за наступними критеріями  (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40%– завдання виконано частково, висновки неаргументовані і 

неконкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
мк

ов
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

(з
ал

ік
) 

С
ум

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1
 

Т2
 

Т3
 

Т4
 

Т5
 

Т6
 

Т7
 

Т8
 

Т9
 

Т1
0 

Т1
1 

Т1
2 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 - 100 
Т1, Т2,..., Т12 — теми змістових модулів. 

Курсова робота 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстративна 
частина 

Захист роботи Сума 

40 20 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку для курсової роботи 

90-100 зараховано відмінно 

74-89 зараховано добре 

60–73 зараховано задовільно 
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Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку для курсової роботи 

35–59 не зараховано з можливістю 
повторного складання 

незадовільно 
0–34 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 
 
 

11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення начальної дисципліни включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) за 

всіма темами начальної дисципліни. 
2. Пакети тестових завдань. 
3. 06-13-140 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. 

Методичні вказівки до організації самостійного вивчення навчальної 
дисципліни «Поведінка споживача»  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної 
форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15357/1/06-13-140%20%281%29.pdf. 

4. 06-13-141 Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Хоменчук Д.В. 
Методичні вказівки до організації практичних занять з навчальної 
дисципліни «Поведінка споживача»  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної і заочної 
форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15358/1/06-13-141%20%281%29.pdf. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Алешина И. В. Поведение потребителей. М.: Фаир-пресс, 1999. 376 с. 2. Гонтаренко Н.А. Формування поведінки індивідуальних клієнтів 
комерційного банку // Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса: ТЕС, 2018. – 186 с. – С. 63-64. . – Режим доступу: http://mdt-
opu.com.ua/files/download/3.pdf 1. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко 
О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за заг. ред. 
д.е.н., проф. Мальчик М.В. Рівне: НУВГП, 2014. 444 с. 
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2. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: 
Монографія / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., 
Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д; за редакцією Мальчик М.В.  Рівне: 
НУВГП, 2015. –192 с. 
3. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи 
студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної 
дисципліни «Поведінка споживачів» / укладач професор Шафалюк О.К.. К.: 
КНЕУ, 2012. 25 с. 4. Окландер М.А. Поведінка споживача: навч. посіб. / М.А.Окландер, 
І.О.Жарська. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 208 с. 
5. Поведінка клієнтів в умовах інтегрованого  банківського маркетингу 
/ Гонтаренко Н.А., Мальчик М.В., Хоменчук Д.В. // Вісник НУВГП. Економічні 
науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 3 (83). С.251-259. 
6. Прокопенко О.В., Троян М. Ю. Поведінка споживачів: Навч. пос. К.: 
Центр учбової літератури, 2008. 176 с. 7. Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: Курс лекцій. К.: КНЕУ, 2003 68 с. 
8. Энджел Дж. Блэкуэл Г. Поведение потребителей. СПб.: Питер Ком, 
1999 .768 с. 

Допоміжна 
9. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни.  М.: 
Канон- пресс-Ц, Кучково Поле, 2000. 
10. Дорин А. В. Экономическая социология.  Минск: Высшая школа, 1997. 
11. Дорфман Л. Я., Дружинин В. Н.,  Коростелина К. Стиль человека: 
психологический анализ. М., 1998. 
12. Ильин В. И. Поведение потребителей: Краткий курс.Пб.: Питер, 2000. 
13. Красовский Ю. Д. Организационное поведение. М.: Наука, 1999. 
14. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская 
перспектива. / Пер. с франц. М.: Наука, 1996 — 589 с. 
15. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської 
бази і збільшення прибутковості діяльності банку / М.В. Мальчик, Н.А. 
Гонтаренко // Вісник НУВГП.  Економіка: зб. наук. праць. №3 (63). Рівне, 
2013. С.271-277. 
16. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 
17. Мескон М. Альберт М. Основы менеджмента. М.: Дело, 2000. 704 с. 
18. Немов Г. С. Психология. М.: Просвещение, 1995. 
19. Старостина А. О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. К.: 
Вільямс, 1998 263 с. 
20. Холмс Дж. Нарциссизм. М.: Проспект, 2002. 
21. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, 
исследования и применение: Учеб. пос. СПБ.; М.; Харьков; Минск, 1997. 
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13. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA. 
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії наукової бібліотеки 

НУВГП [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс].  
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

5. Рівненська державна обласна бібліотека [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.libr.rv.ua/. 

       
      

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/

	Анотація
	2. Мета та завдання навчальної дисципліни
	1. Знати:
	2. Уміти:
	4. Структура навчальної дисципліни
	5. Теми практичних занять
	6. Самостійна робота
	7. Методи навчання
	Базова
	Допоміжна

