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ВСТУП 
З переходом вітчизняної економіки до ринкових відносин 

з'явились нові форми і методи ведення господарської діяльності. 
Підприємствам як суб'єктам господарювання надано значні 
права та можливості щодо реалізації власних економічних 
інтересів. Вони самостійно обирають вид діяльності, складають 
свою виробничу програму, формують та використовують 
відповідний виробничий потенціал, забезпечують збут 
продукції, впроваджують заходи щодо підвищення ефективності 
господарювання.  

Питання теорії та практики господарювання на рівні 
підприємства, принципи формування й використання 
виробничого потенціалу, раціонального ресурсного 
забезпечення, організації та ефективності господарської 
діяльності підприємства є предметом такої спеціальної галузі 
економічних знань, як економіка підприємства.  

Здобувачам вищої освіти під час вивчення дисципліни 
набувається наступна компетентність – розуміння принципів і 
процесів формування та організації роботи підприємств 
автотранспорту. Вимоги до знань та умінь визначаються 
галузевими стандартами вищої освіти України. 

Анотація 
 Мета вивчення дисципліни - отримання студентами знань, 

вмінь і навичок, з економіки підприємства, що дозволяють у 
майбутньому спеціалісту компетентно вирішувати практичні 
завдання безпосередньо на підприємствах. Програмні теоретичні 
питання курсу охоплюють усі аспекти діяльності підприємства 
як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної 
економіки. 

Ключові слова: підприємство, економіка, ресурси, витрати, 
фінансові результати, ефективність. 

Annotation 

Aim of study of discipline is a receipt by the students of 
knowledge, abilities and skills, for economies enterprises that allow 
in the future to the specialist adequately to decide practical tasks 
directly on enterprises. The programmatic theoretical questions of 

course embrace all aspects of activity of enterprise as subject of 
menage and primary link of national economy 
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Key words: enterprise, economy, resources, costs, financial 

results, efficiency. 
Результати  

 Після вивчення дисципліни студент повинен: 
 узагальнювати та розробляти шляхи раціональної 

організації основних і допоміжних виробничих процесів на 
підприємстві та способи більш повного використання його 
матеріальних, технічних і трудових ресурсів; 

  знаходити найбільш економічні варіанти організації 
перевезень та технічних рішень розвитку підприємства, шляхи 
підвищення продуктивності праці, скорочення транспортних 
витрат; 

  обґрунтовувати технічне переоснащення підприємства, 
впровадження нової техніки та технології. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна  заочна  
Кількість кредитів – 3  Галузь знань 

 13 «Механічна 
інженерія» 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність 133 
«Галузеве 

машинобудування» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів 2 4-й 5-й 

Загальна кількість 
годин - 90 

Семестр  
8-й 10-й 

Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Рівень вищої освіти 
перший 

(бакалаврський) 

14 год. 2год. 
Практичні 

14год. 4 год. 
Самост. робота 

62год. 84 год. 
Вид контролю:  

екзамен 
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Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних 
занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% до 66%, 
для заочної форми навчання – 7% до 91%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою  дисципліни “ Економіка підприємства ” є вивчення 

студентами найбільш раціональних об’єктивних законів та 
закономірностей господарювання підприємства в нових 
ринкових умовах на рівні виробничого колективу дільниць та 
ланок. Глибоке вивчення студентами теорії та практики 
організації, управління та планування виробництва, визначення 
ефективних шляхів його розвитку, встановлення впливу об’ємів 
робіт, рівня технічної оснастки, якості технологічних процесів 
експлуатації та ремонту машин та механізмів, рівня організації 
праці та методів господарювання на економічні показники  
роботи підприємства, є обов’язковою умовою його успішної 
діяльності в умовах ринкової економіки 

Завдання  навчити студентів знаходити оптимальні рішення 
завдань при самостійному виконанні техніко-технологічних, 
організаційних та управлінських рішень, пов’язаннях з різними 
господарськими ситуаціями у виробництві. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: дію економічних законів в нових умовах виробничо-

господарської діяльності на підприємства, а також часткових 
закономірностей та взаємозв’язків, які присутні тільки 
водогосподарським підприємствам та шляхи і способи 
використання цих законів та закономірностей в господарській 
практиці; організацію, методологію та методику розробки 
перспективних, поточних, і оперативних планів підприємства, 
системи управління ними, виробничу структуру та організацію 
діяльності окремих служб управління, їх функції та 
взаємовідносини, функціонування підприємства в умовах ринку, 
фактори виробництва і підвищення ефективності їх 
використання; витрати виробництва та економіку технічного 
переоснащення підприємства, наукові методи організації праці 
та заробітної праці водіїв, ремонтних робітників і інших 
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працівників підприємства і організацію матеріального 
стимулювання їх роботи. 

вміти: узагальнювати та розробляти шляхи раціональної 
організації основних і допоміжних виробничих процесів на 
підприємстві та способи більш повного використання його 
матеріальних, технічних і трудових ресурсів; знаходити 
найбільш економічні варіанти організації перевезень та 
технічних рішень розвитку підприємства, шляхи підвищення 
продуктивності праці, скорочення транспортних витрат; 
обґрунтовувати технічне переоснащення підприємства, 
впровадження нової техніки та технології. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі 

господарювання та його внутрішні ресурси. 

 

Тема 1. Вступна лекція. Поняття про виробництво, 
підприємство та виробничі інвестиції. 

Поняття про виробництво і підприємство та мета напрямки 
діяльності  підприємства. Мета,  завдання, методи вивчення та 
зміст  дисципліни  і їх застосування. Інвестиції, їх види і 
характеристика. Оцінка економічної ефективності виробничих 
інвестицій (капіталовкладень) в умовах ринку. Пiдвищення 
ефективностi використання iнвестицiй. 

 

Тема 2. Основні засоби  на підприємстві. 
Поняття про основні засоби і їх класифікація.  Облік і оцінка 

основних засобів на підприємстві. Спрацювання основних  
фондів  їх амортизація та методи  нарахування. Показники 
забезпеченості,  стану та руху і  ефективності використання 
основних фондів. Поняття виробничої програми  та виробничої 
потужності підприємства. Шляхи підвищення ефективності 
використання основних засобів.  

 

Тема 3.  Оборотний капітал підприємства. 

Економічна суть, склад, структура та джерела створення 
оборотних  засобів. Джерела утворення оборотних коштів на 
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підприємстві. Поняття про ліквідність підприємства. Показники 
ефективності використання оборотних засобів. Нормування 
оборотних засобів підприємства. 

 

Тема 4. Персонал та продуктивність праці на 
підприємстві. 

Поняття про кадри підприємства, їх склад, структура та 
класифікація. Методи розрахунку необхідної  чисельності 
робітників. Баланс робочого часу одного середньоспискового 
робітника та показники руху робочої сили на підприємстві. 
Поняття про продуктивність праці та методика визначення 
продуктивності праці. Планування підвищення продуктивності 
праці. Шляхи підвищення продуктивності праці . 

 

Тема 5. Оплати праці на підприємстві. 
Поняття і види заробітної плати та її функції. Тарифна 

система як основа організації оплати праці. Форми і системи 
оплати праці. Колективна система оплати праці (бригадна). 
Використання безтарифної системи оплати праці. Нові форми 
оплати праці, можливості їх використання. Планування фонду 
оплати праці на підприємстві. 

 

Змістовий модуль 2. Основні результати діяльності 
підприємства 

 

Тема 6. Витрати виробництва і собівартість продукції 
Поняття про витрати виробництва підприємства. Валові 

витрати. Групування виробничих витрат. Показники 
собівартості продукції. Групування витрат, що формують 
собівартість продукції. Класифікація витрат за економічними 
елементами. Класифікація витрат за статтями калькуляції. 
Планування собівартості продукції. Кошторис витрат і 
калькуляція собівартості продукції.  

Собівартість продукції і її види. Зміст і методика обчислення 
кошторису витрат виробництва. Калькуляція собівартості 
продукції за статтями витрат. Умовно-змінні і умовно-постійні 
витрати у складі собівартості продукції. Шляхи зниження витрат 
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виробництва. Методи, джерела та шляхи  зниження собівартості. 
Поняття і види прибутку підприємства. Розподіл прибутку 
підприємства. Основні функції і шляхи збільшення прибутку 
підприємства. Рентабельність як узагальнюючий показник 
ефективності діяльності підприємства, її види і показники.  

 

Тема 7.  Доходи, прибуток та рентабельність 
підприємства. 

Поняття про результати господарської діяльності.  Поняття 
про прибуток і його місце в економіці підприємства.  Види 
прибутку на підприємстві. Розподіл прибутку, що залишається у 
розпорядженні підприємства. Поняття про рентабельність. 
Система показників рентабельності підприємства.  Шляхи 
збільшення прибутковості. Показники економічної ефективності 
виробництва. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо 

го  
у тому числі усьо

го  
у тому числі 

л п інд ср л п інд ср 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Підприємство як суб’єкт господарювання та 
його структурні елементи. 

Тема 1. Вступна лекція. 
Поняття про 
виробництво, 
підприємство та 
виробничі інвестиції 

11 2 2 - 8 13 1 - - 12 

Тема 2. Основні засоби  на 
підприємстві 11 2 2 - 9 13  - - 13 

Тема3.  Оборотний капітал 
підприємства 

11 2 2 - 9 13 - 1 - 12 

Тема 4. Персонал та 
продуктивність праці на 
підприємстві 

11 2 2 - 8 14 - 1 - 13 

Тема 5. Оплати праці на 
підприємстві 11 2 2 - 8 12 - - - 12 

file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981380%23_Toc508981380
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981381%23_Toc508981381
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981381%23_Toc508981381
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981382%23_Toc508981382
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981382%23_Toc508981382
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981384%23_Toc508981384
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981384%23_Toc508981384
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981385%23_Toc508981385
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981385%23_Toc508981385
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981386%23_Toc508981386
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981386%23_Toc508981386
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981391%23_Toc508981391
file:///D:/Rabota/Vadim/Cons%20lec/КЛ%20ЕП%20МАУП/KL%20EP%20%20МАУП%202003р.doc%23_Toc508981391%23_Toc508981391
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Разом за змістовим 
модулем 1 

55 10 10 - 42 65 1 2 - 62 

Змістовий модуль 2. Основі результати діяльності АТП  
Тема 6. Витрати 
виробництва і собівартість 
продукції 

12 2 2 - 8 12 - 1 - 11 

Тема 7. Доходи, прибуток 
та рентабельність 
підприємства.    

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

24 4 4 - 16 25 1 2 - 22 

Усього годин 90 14 14 - 62 90 2 4 - 84 

 

 

5. Теми практичних занять 

Назва теми Кількість 
годин 

денна заочна 

Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі 
господарювання та його внутрішні ресурси. 

Тема 1. Виробничі інвестиції підприємства. 
Визначення економічної ефективності від 
впровадження технічних рішень на 
підприємстві. Індивідуальні розрахунки 
економічної ефективності від впровадження 
технічних рішень. 

2 - 

Тема 2. Основний капітал підприємства та  
ефективність його використання. 
Амортизація основних фондів. Показники 
стану та руху основних фондів. Індивідуальні 
розрахунки. 

2 1 
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Тема 3. Оборотний капітал підприємства та 
його ефективність. Визначення складу і 
структури оборотних коштів.  Показники 
ефективності використання оборотних 
коштів та шляхи прискорення оборотності. 
Нормування оборотних коштів. Індивідуальні 
розрахунки.  

2 1 

Тема 4. Персонал та продуктивність праці на 
підприємствах.  Кадри підприємств. 

Продуктивність праці. Індивідуальні 
розрахунки. 

2 - 

Тема 5. Організація оплати праці на 
підприємствах. Визначення заробітної плати 
на підприємстві. Індивідуальні розрахунки.  

2 - 

Всього 10 2 

Змістовий модуль 2. Основні результати діяльності 
підприємства 

Тема 6. Витрати виробництва і собівартість 
продукції. Визначення поточних витрат та 
обґрунтування заходів зниження 
собівартості.  

2 1 

Тема 7. Доходи, прибуток та рентабельність 
підприємства. Прибуток і рентабельність 
виробництва. Механізм формування і 
використання прибутку в ринкових умовах. 
Визначення показників прибутковості 
підприємства. 

2 1 

Всього 4 2 

Разом 14 4 

 

6. Самостійна робота 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 
знання шляхом опрацювання відповідної літератури та 
конспекту лекцій, готуються до практичних занять, 
контрольних робіт (модулів). Самостійна робота виконується 
студентом відповідно до обраної теми. Звіт про самостійну 
роботу складається у вигляді індивідуального завдання. 
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Загальний обсяг звіту має складати до 15 сторінок друкованого 
тексту разом з таблицями та списком використаних джерел. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів для  
студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год.*32=16 год. 
Підготовка до контрольних заходів -6 год. на 1 

кредит=18год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях  90-32-16-18=24год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять - 0,5 год.*6=3 год. 
Підготовка до контрольних заходів - 6 год. на 1 кредит = 

18год 
Опрацювання  окремих тем  програми  або їх  частин,  які  не  

викладаються  на  лекціях 90-6-3-18=63год. 
 

 6.1 Завдання для самостійної роботи   

 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

Змістовий модуль 1. Підприємство в сучасній системі 
господарювання та його внутрішні ресурси. 

Тема 1. Поняття про виробництво та 
підприємство, виробничі інвестиції 
підприємства 

 
8 

 
12 

Тема2.  Основний капітал підприємства та  
ефективність його використання 

9 12 

Тема 3.  Оборотний капітал підприємства та 
його ефективність використання. 

9 12 

Тема 4. Персонал та продуктивність праці на 
підприємствах   

9 12 

Тема 5. Організація оплати праці на 
підприємствах 

9 12 

Всього 44 60 

Змістовий модуль 2. Основні результати діяльності АТП 
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Тема 6. Витрати виробництва і собівартість 
продукції 

9 12 

Тема 7. Доходи, прибуток та рентабельність 
підприємства 

9 12 

Всього 18 24 

Разом 62 84 

 
7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 
презентація ( із застосуванням  Power Point, роздатковий 
матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На 
практичних заняттях вирішуються ситуаційні завдання. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у комп'ютерній тестовій формі. Контрольні 
завдання за змістовим  модулем включають тестові питання 
трьох рівнів. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з практичних занять - на основі перевірки виконаних 

завдань, есе, тестів. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводяться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів. Виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

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

медичного або розрахункового характеру; 
60% - завдання виконане повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві 
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

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

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконане частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт виконано 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 не системного характеру; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів оцінювання студентів 

 
Поточне тестування та самостійна робота , в балах 

 

 

Ек
за

ме
н 

С
ум

а  

Змістовий модуль 1 

 

 

Змістовий 
модуль 2 

 

 

МК2
0

-4
0

 

0
-1

0
0

 

 ТІ  Т2  ТЗ  Т4  Т5  МК1 

 

Т6  Т7  МК2  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Всього 

 

7 7 7 7 7 20б 7 7 20б  

Л 1 1 1 1 1  1 1   

Пр 6 6 6 6 6  6 6   
СР-13  11   

  
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

90 – 100 відмінно   
82-89 добре  
74-81 

64-73 задовільно  
60-63 
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35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення  
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „ Економіка 

підприємства ” включає: 
 інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); 
 опорний конспект лекцій на паперовому носію; 
 опорний конспект лекцій на електронному носію; 
 комплект прозірок (фолій); 
 відеофільми та відео фрагменти; 
 друкований роздатковий матеріал; 
 кейси (аналіз комерційних та ринкових ситуацій); 
 6-01-244 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до 

самостійної роботи з дисципліни «Економіка 
підприємства» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування» всіх форм навчання.  

 02-01-453 Кравець, С. В.  Нікітін, В. Г.  Онокало, 
В.Г. (2019) Методичні вказівки до виконання 
бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 
«Галузеве машинобудування» за ОПП «Обладнання 
хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів» денної та заочної форми навчання.  

 02-01-452 Кравець, С. В.  Нікітін, В. Г.  Онокало, В. 
Г. (2019) Методичні вказівки до виконання 
бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 
«Галузеве машинобудування» за ОПП «Підйомно-
транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і 
обладнання» денної та заочної форми навчання.  

 06-01-246 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до 
самостійної роботи з дисципліни «Економіка 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13411/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13411/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13411/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13411/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13411/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14953/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/14952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13412/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13412/
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підприємства» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» всіх форм навчання. 

 

11. Рекомендована література 

11.1.Базова  
1. Бойчик І.М.‚ Економіка підприємств/ П.С.Харів ‚ 

М.С.Хопчан. Навчальний посібник,- Львів‚ 2018.290с. 
2.  Экономика предприятия: Учебник для вузов. / Под ред. 

проф. В.Я. Горфинкеля,  проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014. 718 с. 

3. Экономика предприятия: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. /Под ред.Семенова В.М. – М.: Центр экономики и 
маркетинга, 2018. – 312 с. 

4. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний 
посібник-/ Т.О.  Примак. К: МАУП, 2017. 108 с. 

5.  Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів -/ Л.І. 
Шваб. К.: Каравела,2014. 586 с. 
 

11.2.Допоміжна 

6. Петрович И.М. Производственная мощность и 
економика предприятия-/ И.М.  Петрович, Р.П‚ 
Атаманчук.М.: Економика‚ 2017. 214с. 

7. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і 
практика; навчальний посібник -/ В.В. Кулішов. К.Міка – 
Центр, 2012.320с. 

8. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний 
посібник. 2ге вид. -/ Т.О.Примак. К.Вікар, 2012.129с. 

 

 
 

11.3. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Олекси 
Новака, 75 http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
(інформаційні ресурси у цифровому репозиторії ) 
2. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13412/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13412/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13412/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka

