
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра маркетингу 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор з науково-педагогічної, 
методичної та виховної роботи 

 

 

 

О.А. Лагоднюк 

«__» ____________  2019 р. 
 

06-13-185 
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Program of the Discipline 

 

 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

INTRODUCTION TO THE SPECIALTY 

 

спеціальність 

specialty 

075 «Маркетинг» 

075 MARKETING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2020 



2 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»  для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 
«Маркетинг». Рівне: НУВГП, 2020, 13с.  
 

 

Розробники:  Мальчик М.В., д.е.н., професор кафедри маркетингу;  
Мартинюк О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу. 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри маркетингу. 
Протокол від «04» лютого 2020 року № 5а 
 

Завідувач кафедри       ____________                             _М.В. Мальчик___ 
                                                (підпис)                                          (ініціали та прізвище)            
 
 

 

Керівник  групи забезпечення  
спеціальності                      ________                               _М.В. Мальчик___ 
                                                (підпис)                                          (ініціали та прізвище)            
                                                                                 

 
 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 

 

Протокол від «08» квітня  2020 року № 4 

 

Голова  науково-методичної ради  з якості ННІЕМ  ________  _Н.Е. Ковшун_ 
                                                                                          (підпис)        (ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Мальчик М.В., 
Мартинюк О.М., 2020 

© НУВГП, 2020 



3 

 

Вступ 
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» 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».   

Вивченню начальної дисципліни «Вступ до спеціальності» передує 
вивчення навчальних дисциплін: «Мікроекономіка», «Інфраструктура 

товарного ринку». До навчальних дисциплін, вивчення яких у подальшому 
базується на матеріалах дисципліни «Вступ до спеціальності» відносяться: 
«Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові 
дослідження», «Маркетингове ціноутворення». 

 
Анотація 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є невід'ємною 
частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність 
вивчення даного курсу зумовлено необхідністю формування цивілізованих 
ринкових відносин, на основі повної та достовірної інформації про сучасний 
стан ринку, його проблеми, тенденції та перспективи розвитку, а також 
потреби й запити споживачів, як реальних, так і потенційних. Маркетингова 
діяльність охоплює, практично, всі сфери комерційної діяльності 
підприємств, включаючи як безпосередньо саме виробництво, торгівлю, 
сферу послуг, так і розробку нових товарів, формування товарної, цінової, 
розподільної та комунікаційної політики, освоєння окремих ринкових 
сегментів і нових ринків у цілому. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, товарна, 
цінова, комунікаційна, збутова політика, екологічний маркетинг, сегментація 
ринку. 

Summary 
The introduction to the specialty is an integral part of the training program 

for marketing professionals. The relevance of studying this course is due to the 
need to form civilized market relations, based on complete and reliable information 

about the current state of the market, its problems, trends and prospects, as well as 

the needs and requests of consumers, both real and potential. Marketing activity 

covers virtually all areas of business activity of enterprises, including directly the 

production, trade, services, and development of new goods, the formation of 

commodity, price, distribution and communication policies, the development of 

individual market segments and new markets as a whole. 

Keywords: marketing, marketing research, commodity, price, 

communication, marketing policy, environmental marketing, market segmentation. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Цикл професійної 
підготовки 

Нормативна Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

1-й 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: – 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  

самостійної роботи 
студента - 6 

16 год. 4 год. 
Практичні 

14 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Вид контролю 

залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33 % до 67 %. 

для заочної форми навчання – 9 % до 91 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» – формування 

знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів 
організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. 

    Завдання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» – вивчення 
теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі 
знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової 
діяльності  на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку 
напрямків удосконалення маркетингової діяльності. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 
являються процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як 
пріоритетних суб'єктів ринку. 

         У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 
повинен: 

знати:  
- місце маркетингу в структурі управління та функціонування 

підприємства; 
- систему, концепцiї, пpоцес, функцiї, pушiйнi фактоpи маpкетингу та 

умови ефективного застосування маpкетингу, типи маpкетингу, пpичини, що 
спонукають до запpовадження тiєї чи iншої концепцiї маpкетингу на 
пiдпpиємствi; 

- маркетингове середовище, його складові; 
- елементи комплексу маркетингу; 
- спiввiдношення господаpської, економiчної, тоpговельної кон’юнктуpи 

та кон’юнктуpи товаpного pинку; 
- покупцiв на piзних видах pинку та основнi вiдмiнностi мiж ними, пpоцес 

пpийняття piшення пpо купiвлю товаpiв; 
- основнi поняття зі сфеpи конкуpенцiї та мiсце конкуpентної боpотьби у 

маpкетинговiй дiяльностi; 
- сутнiсть сегменту pинку, кiнцеву мету здiйснення сегментацiї, пеpеваги 

та можливi невигоди в pезультатi її пpоведення; 
-  piвнi фоpмування споживчої ваpтостi товаpу; 
- сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту та складовi цiєї стpатегiї, 

основнi етапи ствоpення товаpу-новинки та можливий pизик, пов’язаний з 
виходом товаpом-новинкою на pинок; 

- мiсце цiни у маpкетинговiй дiяльностi пiдпpиємства та можливiсть 
застосування цiнового методу конкуpентної боpотьби на pинку; 

-  pоль планiв pозповсюдження товаpiв у досягненнi мети пiдпpиємства та 
їх мiсце у маpкетинговiй дiяльностi; 

- сутнiсть політики розподілу, її складовi елементи та функцiї в пpоцесi 
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здiйснення; 
- важливiсть стpатегiчного планування та планування маpкетингу на 

пiдпpиємствi; 
вміти: 

-  впpоваджувати на пiдпpиємствi певну iнфоpмацiйну систему, яка б  
забезпечила основу для маpкетингової дiяльностi; 

-  обиpати необхiднi види маpкетингового дослiдження для досягнення 
визначеної мети, планувати та здiйснювати це дослiдження; 

-  моделювати поведiнку покупця на pинку пiд впливом piзноманiтних 
фактоpiв; 

-  здiйснювати монiтоpинг пiдпpиємств-конкуpентiв та товаpiв-

конкуpентiв; 
-  пiдбиpати вiдповiднi засоби та здiйснювати сегментацiю pинку стосовно 

конкpетної товаpної гpупи, товаpу; 
-  обиpати певний ваpiант охоплення pинку, застосувавши масовий, 

товаpно-дифеpенцiйований, або цiльовий маpкетинг щодо обpаних сегментiв 
pинку; 

-  виконувати певний обсяг pобiт, пов’язаних із позицiюванням товаpу на 
pинку; 

-  визначати фактоpи, що впливають на цiну в pамках маpкетингової 
стpатегiї цiни та iмовipну силу впливу кожного з них; 

-  пpопонувати вiдповiдний тип каналу розподілу товаpiв за кiлькiстю 
piвнiв, стpуктуpою каналу; 

-  pозpобляти пpогpаму для здiйснення стpатегiї пpосування товаpу; 
-  здiйснювати pевiзiю маpкетингової дiяльностi за певним планом; 
-  застосовувати аспекти маpкетингу пpи оpганiзацiї  кiнцевого пpодажу 

товаpiв, зокpема, пpи фоpмуваннi ефективного тоpгового апаpату, вpахуваннi 
особистих якостей фахiвцiв та їх пiдготовцi i пеpепiдготовцi; 

-  аналізувати ринки, маркетингове середовище, оцінювати 
конкурентоспроможність продукції та підприємства, формувати товарну та 
цінову політику, розробляти ринкову стратегію, альтернативні шляхи 
товароруху тощо. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль № 1.  
Система вищої освіти в Україні 

 

Тема 1. Розвиток та система вищої освіти в Україні  
Загальні засади побудови системі вищої освіти в Україні. Основні 

терміни та визначення. Вищі заклади освіти в України. Завдання вищої 
освіти. Нормативно-правова база. Складові якості вищої системи. Принципи, 
на яких ґрунтується система вищої освіти. Болонський процес як засіб 
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інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Перспективи 
розвитку вищої системи України.  

 

Тема 2. Організація навчального процесу в університеті 
Сутність процесу навчання у вищій школі. Зміст вищої освіти. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Навчальний 
план, навчальна програма і підручник у вищій школі. Форми організації 
навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна 
робота студентів, практична підготовка і контрольні заходи. Основні види 
навчальних (аудиторних занять): лекція, лабораторне, практичне, семінарське 
та консультація. Роль і місце самостійної роботи у засвоєнні студентом 
навчального матеріалу. Контроль, облік та оцінка знань – найважливіший 
засіб керування навчальним процесом, якістю навчання та навчальною 
працею студента.  

 

Тема 3. Інформаційно-методичне забезпечення навчального 
процесу в університеті та науково-дослідна робота студентів 

 Інформаційне забезпечення навчального процесу. Наукова робота 
студента. Форми організації науково-дослідної роботи студентів. Види 
студентських наукових досліджень 

 

Змістовий модуль № 2. 
Основні категорії спеціальності 

 

Тема 4. Професійна діяльність маркетолога 
Зміст діяльності фахівця з маркетингу. Завдання маркетингу на 

сучасному етапі економічного розвитку. Підприємницька діяльність як об’єкт 
дослідження маркетингу. Маркетинг у інших сферах життєдіяльності 
людини.  

 

Тема 5. Формування теорії маркетингу 
Необхідність теоретичного розвитку маркетингу та економічні 

передумови його виникнення. Особливості американської та європейської 
шкіл маркетингу. Сутність маркетингу. Основні парадигми в маркетингу. 
Маркетинг як наука. Принципи маркетингу. Основні цілі та задачі 
маркетингу. Функції маркетингу. 

 

Тема 6. Взаємозв'язок маркетингу з суміжними дисциплінами 
Маркетинг як інтегральна дисципліна. Економічні аспекти теорії 

маркетингу. Психологічні аспекти теорії маркетингу. Соціологічні аспекти 
теорії маркетингу. Взаємозв'язок маркетингу та менеджменту. 
Інфраструктура маркетингу. 
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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.  
Система вищої освіти в Україні 

Тема 1. Розвиток та система 
вищої освіти в Україні 14 2 2 - 10 13 - - - 13 

Тема 2. Організація 
навчального процесу в 
університеті 

14 2 2 - 10 16 1 1 - 14 

Тема 3. Інформаційно-
методичне забезпечення 
навчального процесу в 
університеті та науково-

дослідна робота студентів 

17 4 3 - 10 16 1 1 - 14 

Разом за змістовим модулем 1  45 8 7 - 30 45 2 2 - 41 

Змістовий модуль 2.  
Основні категорії спеціальності 

Тема 4. Професійна 
діяльність маркетолога 

14 2 2 - 10 13 1 1 - 13 

Тема 5. Формування теорії 
маркетингу 14 2 2 - 10 16 1 1 - 14 

Тема 6. Взаємозв'язок 
маркетингу з суміжними 
дисциплінами 

17 4 3 - 10 16 - 1 - 14 

Разом за змістовим модулем 2  45 8 7 - 30 45 2 2 
 

- 
41 

Усього годин 90 16 14 - 60 90 4 4 - 82 

 

5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Розвиток та система вищої освіти в Україні 2 - 

2. Тема 2. Організація навчального процесу в університеті 2 1 

3. Тема 3. Інформаційно-методичне забезпечення 3 1 
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навчального процесу в університеті та науково-дослідна 
робота студентів 

4. Тема 4. Професійна діяльність маркетолога 2 1 

5. Тема 5. Формування теорії маркетингу 2 1 

6. 
Тема 6. Взаємозв'язок маркетингу з суміжними 
дисциплінами 

3 - 

 Разом 14 4 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 
частин, які не викладаються на лекціях. Розподіл годин самостійної роботи 
для студентів денної форми навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 

год/1 год. занять, підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 
ЄКТС.  
№  
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Розвиток та система вищої освіти в Україні 10 13 

2. Тема 2. Організація навчального процесу в університеті 10 14 

3. 

Тема 3. Інформаційно-методичне забезпечення 
навчального процесу в університеті та науково-дослідна 
робота студентів 

10 14 

4. Тема 4. Професійна діяльність маркетолога 10 13 

5. Тема 5. Формування теорії маркетингу 10 14 

6. 
Тема 6. Взаємозв'язок маркетингу з суміжними 
дисциплінами 

10 14 

 Разом 60 82 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» досягається 
інформаційним, ілюстративним та проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 
мультимедійним супроводом. На практичних заняттях розглядаються та 
розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується 
роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного 
мислення, розвитку пам'яті; проводиться дискусійне обговорення 
проблемних питань. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 
літератури, а також періодичних видань.  
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При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 
процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 
як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 
метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 
тематичних зображень, ділові ігри, екскурсійні заняття. 

У процесі викладання лекційного матеріалу студентам пропонуються 
питання для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає питання, 
які спонукають студента шукати розв’язання проблемної ситуації. Така 
система примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в 
пошуках правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 
короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю 
логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 
як правило, як частина заняття-дослідження.  

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) 
або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам 
пропонується об'єднуватися у групи по 5-6 осіб і презентувати наприкінці 
заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 
переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 
здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

  

 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт: поточне 
тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 
перевірка виконаних практичних завдань; підготовка презентаційних 
матеріалів, підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 
конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

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

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
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80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

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

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

судження студента не достатньо 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. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

 

 

Змістовий модуль 
№ 1 

МК 

1 

Змістовий модуль № 

2 

МК 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

  Т 

4 

  

Т 

5 

Т 

6 

10 10 10 20 10 10 10 20 100 

Т1, Т2…Т10 – теми змістовних модулів. 
 

 

9. Шкала оцінювання  
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку  

90–100 

зараховано 
 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 
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0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

10.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності»  включає: 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 
всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем  та в цілому 
по всьому курсу дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова  
1. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і 

Болонський процес/ С.М. Гончаров , В.С. Мошинський. Рівне: НУВГП, 2005. 
– 142 с. 

2. Костриченко В. М. Університетська освіта : навч. посіб. / В. М. 
Костриченко. – Рівне : НУВГП, 2010. – 94 с. 

3. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя, С.М. 
Ніколаєнка. - К. : Знання, 2005. - 327 с. 

4. Мальчик М.В. 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. 
 

Допоміжна 
5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с. 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 

736 с. 
7. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и 

удержать рынок / Ф. Котлер. - 2-е изд. исправленное. - М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2015. - 296 с. 

8. Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Гонтаренко, Н. А. and 
Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. and Мельник, Т.Д. 
Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика. 
UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1764/1/Монографія%20А_5_1_випр%20zah.pdf 
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9. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп. [текст] : навч. 
посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова, В. В. Морєва, О. В. 
Бєлякова, О. Б. Балакай – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. 

10. Сабурова М. Маркетинговые коммуникации (теория, управление, 
практика) / М. Сабурова - Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 166 с. 

11. Скотт Д. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать 
социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для 
непосредственного контакта с покупателем. - 2-е изд. / Д. Скотт — М.: 
Альпина Паблишер, 2013. — 349 с. 

 

12. 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. 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Національна бібліотека ім.  В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

12. 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/

